
 

                           

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
INSTITUÍDA PELA LEI N

O 
10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 
COORDENADORIA DO CURSO DE PSICOLOGIA – COPSI 
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PLANO DE ENSINO 

Turno: Integral Ensino Emergencial Remoto  

Disciplina: Clinica da Atividade Período: 10º Currículo: 2011 

Docente: Matilde Agero Batista Tipo: Eletiva Departamento: DPSIC 

Pré-requisito:  Co-requisito:  

C.H. Total: 72 C.H. Prática: 24 C. H. Teórica: 48 Formação de Psicólogo Ano: 2021 Semestre: 2º 

EMENTA 

Origens da Clínica da atividade. Objeto e objetivo da Clínica da atividade. Conceitos básicos em Clínica da atividade: a 

função psicológica do trabalho, real da atividade, estilo e gênero profissional, desenvolvimento do poder de agir.  

 
OBJETIVOS 

 Identificar as origens e bases teóricas da Clínica da atividade e como essas influências teóricas são desenvolvidas para 
compor a trama teórica que configura essa perspectiva.  

 Identificar as principais contribuições teóricas e práticas da Clínica da Atividade para a transformação e compreensão da 
realidade de trabalho. 

 Analisar criticamente as possibilidades e obstáculos da atuação e da produção de conhecimento em psicologia do 

trabalho a partir da teoria apresentada. 

 Compreender e analisar as transformações da organização do trabalho e da produção no interior das formas capitalistas   

de produção e seus impactos sobre o trabalhador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - As influencias da construção da clínica da atividade: A ergonomia francesa de Alain Wisner e a análise 

da atividade de trabalho. A psicologia sócio-histórica de Vygotsky. L. Le Guillant e o negativo da atividade. I. 

Oddone e a transmissão da experiência O dialogismo de Bakhtin A saúde em Canguilhem   

UNIDADE II – Objeto, objetivo e conceitos básicos em Clínica da atividade. O real da atividade. Estilo e gênero 

profissional; A função psicológica do trabalho. Desenvolvimento do poder de agir e desenvolvimento do ofício. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

A metodologia utilizada no Ensino Emergencial Remoto será composta de atividades síncronas e 

assíncronas. Utilizaremos a plataforma meet e o Portal Didático (Campus Virtual). O ensino será 

composto de espaços virtuais dialógicos; leituras e discussões de textos, analise de filmes, vídeos e lives, 

trabalhos individuais ou em grupo. 
 

HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE 
 

 terças: 18:00 às 21:00 (com agendamento prévio)  

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Descrição das atividades avaliativas e pontuação:  

3 trabalhos de estudo dirigido sobre os conteúdos estudados na disciplina no valor de 25 pontos cada 

Avaliação anônima da disciplina no valor de 15 pontos  

Avaliação de implicação no valor de 10 pontos  

Avaliação substitutiva – avaliação escrita ou oral sobre todo o conteúdo do semestre.  
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FREQUÊNCIA  
 
O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas de modo 
assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente que não entregar 75% (setenta e cinco 
por cento) daquelas atividades será reprovado por infrequência. 
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