
 

                           

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
INSTITUÍDA PELA LEI NO 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 

 
 

 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

PLANO DE ENSINO 

 

Turno: Integral 

 

Disciplina: Psicologia Escolar e Educacional II 

 

Período: 6º 

 

Currículo: 2011 

Docente: Alessandra Pimentel 
  Tipo: 

  Obrigatória 

Departamento:  

DPSIC 

 

 

 

 

Pré-requisito: Psicologia Escolar e Educacional I 
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C.H. Total:  

72 h.a. (60hrs) 

 

C.H. Prática:  

36 horas 

 

C. H. Teórica:  

36 horas 

 

Formação de 

Psicólogo 

 

Ano: 2021 

 

Semestre:  

2o Sem  

 

EMENTA 

 

Estudo das possibilidades de atuação teórico-práticas do psicólogo escolar. Fracasso escolar, perspectivas de entendimento, 

análise e superação. Parte prática: observação, diagnóstico e elaboração de um plano de ação no conteúdo escolar. 

 

OBJETIVOS 

1. Conhecer as discussões atuais sobre a identidade profissional do psicólogo escolar/educacional 

2. Aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre relações da psicologia com a educação em suas múltiplas possibilidades,  

3. Contribuir para a formação profissional dos alunos, capacitando-os a integrar em suas reflexões e ações uma perspectiva 

emancipatória, ético-política e compromissada com a diversidade educativa. 

4. Propiciar análises e reflexões sobre a realidade educativa, considerando o contexto atual e a pandemia da Covid-19. 

5. Tomar contato com uma realidade educativa e implicar o educando com a criação de um projeto de atuação, levando 

em conta particularidades socioculturais dos contextos educativos e as condições impostas pela pandemia.  

 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

1. A atuação do psicólogo em Psicologia Escolar e Educacional: vieses e controvérsias. 

2. Atuação em Psicologia Escolar e Educacional: limites e possibilidades. 

3. Pesquisas no campo da Psicologia Escolar e Educacional. 

4. Intervenções em contextos educativos. 

5. Psicologia Escolar e Educacional e a pandemia do Covid-19. 

 

METODOLOGIA DE 

ENSINO 
 

1. Aulas síncronas e assíncronas utilizando Plataformas como Zoom e/ou Google Meet e/ou Conferência Web RNP, discussões 

e atividades em pequenos grupos, atividades para/no Portal Didático, propostas de entrevistas e de projeto de intervenção. 

2. Os alunos realizarão leituras e atividades prévias aos encontros, como parte de seu envolvimento com a disciplina. 

 

Atividades assíncronas: 

3. Leitura dos textos indicados e, para equivalência à frequência na disciplina (Art. 11 da Resolução), apresentar apontamentos 

destas leituras;  

4. Elaboração do Roteiro de Entrevista com psicólogo(a), realização da mesma, com entrega das produções (Roteiro e Entrevista 

realizada) no Portal Didático; 

https://us02web.zoom.us/
https://meet.google.com/
https://conferenciaweb.rnp.br/
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5. Elaboração do Projeto de Intervenção e apresentação do mesmo, por escrito, no Portal Didático. 

Obs.: poderá haver substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso ocorra o previsto no §1º, 

artigo 11 da Resolução 017/2021/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede indisponível 

 

TEXTOS: Os textos dessa disciplina estarão disponíveis no portal didático com pelo menos uma semana de antecedência. Os 

textos para cada aula estão discriminados no cronograma abaixo. No entanto mudanças no decorrer da disciplina são prováveis.  

 

HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE 

 

  

 Segundas-feiras, de 15h às 17h, por meio de agendamento: alessandrapimentel@ufsj.edu.br, ou pelo Portal Didático. 

 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

1. Controle de frequência: 

 

De acordo com a Resolução Nº 017, de 07 de julho de 2021, em seu 11º Artigo:  

“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% daquelas atividades será reprovado por 

infrequência.” 

“§ 1º Será estabelecido, pelo responsável da UC, o prazo máximo para a entrega de cada atividade, considerando questões que 

podem resultar no atraso do processo de entrega e limitações impostas pelas condições sanitárias decorrentes da Pandemia 

provocada pela COVID-19.” 

 

Ou seja, o registro da frequência será feito pela entrega de atividades assíncronas, pelas quais o discente demonstrará 

cumprimento de leitura dos textos previstos para esta disciplina ou cumprimento de propostas vinculadas à referida leitura. 

E também: 

Art 11. § 3º: “Para fins do registro de frequência (entrega de atividades assíncronas) não deve ser considerado qualquer 

percentual mínimo de completude ou correção das atividades, considerando somente a entrega da mesma.” 

 

Considera-se responsabilidade do aluno se manter atualizado sobre o conteúdo da Resolução (cuja cópia estará disponível no 

Portal Didático). 

 

2. Critérios de avaliação: 

2,0 pontos: entrevista com psicólogos com texto apresentando dados coletados no Portal Didático; 

3,0 pontos: 3(três) atividades avaliativas com entrega no Portal Didático e de acordo com os prazos especificados;  

4,0 pontos: projeto de intervenção (diário de bordo, projeto escrito e apresentado em Fórum do Portal Didático). 

1,0 pontos: aplicação de Rubrica para o projeto de intervenção 

 

 
- ATIVIDADES: Serão realizadas 3(três) atividades, que serão postadas pelos alunos no Portal Didático ao longo do 

curso. O endereço eletrônico para acompanhar tais atividades é www.portaldidatico.ufsj.edu.br  

- ENTREVISTA: para além de conhecer o olhar do outro, um Outro que se refere a limites e potencialidades da 

Psicologia no campo da Escolar e Educacional. 

- PROJETO DE INTERVENÇÃO: O projeto de intervenção será efeito uma parte em grupo e outra individual (diário 

de bordo). Ele será explicado exaustivamente nas aulas virtuais e por meio de documentos explicativos postados no portal 

didático. 

 

Notal Final: obtida por meio da soma das notas destas avaliações. 

- INTEGRIDADE ACADÊMICA: Qualquer violação à Integridade Acadêmica será punida duramente, incluindo anulação de 

prova e/ou trabalho, com reprovação na disciplina. Caso tenham alguma dúvida sobre a definição de plágio, procurem a 

professora. 

Avaliação dos textos - critérios: a) correção do conteúdo/adequação conceitual; b) composição do texto: gramática/ortografia; 

coesão/coerência textual; capacidade de argumentar; emprego das regras da ABNT.  

- Prova substitutiva: O/a aluno/a poderá substituir uma Atividade Avaliativa, tendo-se conteúdos equivalentes, consistindo 

numa produção cujo detalhamento de critérios e entrega serão explicitados no Cronograma da disciplina e publicados no Portal. 
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mailto:alessandrapimentel@ufsj.edu.br
http://www.portaldidatico.ufsj.edu.br/
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