
 

CALENDÁRIO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 

TURMA DE 2017 
 

1. Disciplinas obrigatórias de cada linha de 
pesquisa 
Carga horária: 45h, equivalente a 3 créditos. 

 
Linha 1: Fundamentos teóricos e filosóficos da Psicologia (FT-1). 
Responsáveis: Fuad, Julio, Fátima, Kety, Roberto, Pedro e Camilo. 
Dia/hora: Quarta-feira, de 14:00h às 17:00h. (Sala 1.99) 

Linha 2: Fundamentos teóricos em instituições, saúde e sociedade no 
campo da Psicologia. (FT-2). 
Responsáveis: Nivalda, Marcos, Larissa, Tatiana, Marcelo, Marina, 
Lucas e Celso. 
Dia/hora: Quarta-feira, de 14:00h às 17:00h. (Sala 1.105) 

 

2. Disciplinas optativas  
Carga horária: 45h, equivalente a 3 créditos.  

 

 

Título: Teoria e Investigação em Processos Psicossociais. (TI-1) 
Responsável: Larissa. 
Dia/ Hora: Quarta-feira, de 19:00h às 22:00h (2.70 em cima do xerox) 
 
Título: Desinstitucionalização Psiquiátrica: Reinserção Social, 
Qualidade de vida e Qualidade dos serviços. (TOP2.C) 
Responsável: Marina. 
Dia/ Hora: Quarta-feira, de 09:00h às 12:00h. (Sala 1.105) 

Titulo: Psicanálise e Filosofia (TOP26) 
Responsável: Pedro 
Dia/Hora: Quinta-feira, de 15:00h às 18:00h (Sala 1.99) 

 

 
 

3. Atividades obrigatórias 
 
- Orientação de Dissertação II (ODIS-II): 15h, 1 crédito. 

A orientação da dissertação diz respeito ao trabalho desenvolvido 
pelo orientando junto ao seu orientador, tendo em vista a sua 
produção no curso de Mestrado, a construção e desenvolvimento de 
sua pesquisa. Todos os alunos de todas as linhas de pesquisa 
deverão realizar esta atividade.  
 

 
4. Atividades optativas: 

 
- Estudos Especiais (ESTES): 15h, 1 crédito. 

 
Sob esta designação, encontram-se estudos que o aluno fará sob a 
supervisão de um professor-doutor, visando a preparação pós-
graduada e o trabalho de dissertação. 
 

       - Atividade Acadêmica Programada (ATAP): 45h, 3 créditos. 
Sob este nome geral, encontram-se atividades acadêmicas que o 
aluno poderá desenvolver com o aval e a supervisão docente - seja 
de seu orientador ou de outro professor-doutor – com a finalidade de 
desenvolver conhecimentos e habilidades relacionados à vida 
acadêmica e científica, tais como: colaborar no ensino de uma 
disciplina de graduação, colaborar na realização de projetos de 
pesquisa ou extensão. Esta atividade será oferecida de forma a 
integrar 45 horas e 3 créditos.  

 


