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1. IDENTIFICAÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas – ICH 

Campus Pontal - UFU 

 

PLANO DE ENSINO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia da Educação 

UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Ciências Humanas – ICHPO 

CÓDIGO: ICHPO39004 PERÍODO/SÉRIE: 5.º TURMA: Matemática Not. 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

60 h 

PRÁTICA: 

0h 

TOTAL: 

60h 

 

OBRIGATÓRIA: (X) 
 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A): Maria Aparecida Augusto Satto Vilela 
Semestre/Ano: 1.º/2020 

OBSERVAÇÕES: Disciplina ofertada conforme a Resolução n.º 25 do CONGRAD. 

 

2. EMENTA 

Introdução sobre as relações entre a Psicologia e a Educação. Concepções epistemológicas de base para 
as teorias psicológicas. Contribuições da Psicologia para compreensão dos processos de constituição do 
sujeito. As relações interpessoais e as temáticas de Psicologia Educacional. 

3. JUSTIFICATIVA 
A disciplina de Psicologia da Educação norteia-se pelo Projeto Pedagógico do curso de História, Perfil 
profissional do egresso, contribuindo para que o/a futuro/a professor/a possa “Planejar, coordenar e 
avaliar o processo ensino-aprendizagem considerando o conteúdo a ser ensinado, as particularidades da 
relação pedagógica e os sujeitos nela envolvidos [...]” (PROJETO POLÍTCO, 2020, p.22). 
Nesse sentido, os conhecimentos adquiridos na disciplina, considerando as teorias da psicologia que 
tratam de desenvolvimento humano e aprendizagem, e a análise dos aspectos psicológicos do processo 
ensino-aprendizagem, possibilitam compreender os fatores que favorecem e/ou dificultam a relação e 
interação professor-aluno e a construção do conhecimento pelos discentes. Isso requer que os/as 
alunos/as do curso de História percebam que o processo educacional envolve o desenvolvimento das 
potencialidades cognitivas, afetivas e sociais dos/as educandos/as, respeitando-se suas singularidades, 
as condições para a aquisição de conhecimentos e a relação com o meio sociocultural. 

 

4. OBJETIVO 
 

Objetivo Geral: 
 

Possibilitar aos alunos o conhecimento da Psicologia enquanto ciência e das suas principais teorias sobre 
o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, de modo a 
facilitar-lhes a aplicação prática, reflexiva e crítica destes conhecimentos adquiridos na sua atividade 
educativa. 
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Objetivos Específicos: 

 
- Conceituar a Psicologia e seu objeto de estudo, discutindo sobre sua importância para o 
entendimento da dimensão psicológica e da subjetividade do homem; 
- Identificar os conhecimentos psicológicos que auxiliem os alunos a compreenderem a complexidade 
psíquica que caracteriza o comportamento e as relações humanas envolvidas no processo de ensino. 
- Conhecer e refletir sobre as correntes teóricas da Psicologia e seus representantes, ressaltando seus 
aspectos mais importantes para a educação; 
- Compreender a possibilidade de aplicação, na educação, dos conceitos teóricos e práticos resultantes 
do estudo das teorias psicológicas sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, do 
adolescente, do adulto e do idoso. 

 

5. PROGRAMA 
1. A Psicologia enquanto ciência 
2. Correntes teóricas que subsidiam a prática do professor: Abordagem comportamentalista 
3. Correntes teóricas que subsidiam a prática do professor: Abordagem interacionista (Jean Piaget) 
4. Correntes teóricas que subsidiam a prática do professor: Abordagem interacionista (Lev Vygotsky) 
5. Correntes teóricas que subsidiam a prática do professor: Abordagem interacionista (Henri Wallon) 
6. Correntes teóricas que subsidiam a prática do professor: Abordagem psicanalítica (Sigmund Freud) 
7. O indivíduo enquanto ser em transformação 
8. As relações interpessoais e as temáticas de Psicologia Educacional 
9. As relações interpessoais e as temáticas de Psicologia Educacional 

 

6. METODOLOGIA 
a) Atividades síncronas: 1h40min por semana, às quintas-feiras, das 19h às 20h40min  

Plataforma de T.I./software que será utilizada: Plataforma de T.I./software que será utilizada: 
Zoom ou Google Meet. 
 

b) Atividades assíncronas: 1h40min por semana 
Plataforma de T.I. /softwares que serão utilizados: (www.moodle.ufu.br) 
Endereço web de localização dos arquivos: (https://www.moodle.ufu.br/login/index.php) 

c) Carga-horária de atividades: 1h40min por semana, destinadas à leitura de textos, realização 

e inserção de atividades no Moodle, participação em fóruns nesse ambiente virtual, a partir 

de questionamentos solicitados pela professora, além de produção de textos.  

d) As referências bibliográficas a serem utilizadas na disciplina serão disponibilizadas no 

ambiente virtual (www.moodle.ufu.br) ou (drive). 
 

http://www.moodle.ufu.br/login/index.php)
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7. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada de modo processual, ao longo da disciplina, considerando-se 60 pontos 
como o mínimo necessário para a/o estudante ser aprovada/o, conforme Resolução n.º 15/2011, do 
Conselho de Graduação, que contém as Normas Gerais de Graduação. 

Os 100 pontos serão distribuídos em: 
- Fóruns: 10,0 pontos – a serem considerados no período de 11/03 a 10/06, por meio de 

respostas a questionamentos da professora no ambiente virtual Moodle, que avaliará a qualidade e a 
pertinência das reflexões das/os estudantes.   

- Prova: 30,0 pontos – a ser realizada no período de 1.º/04 a 10/06 de forma assíncrona, sendo 
postada no ambiente virtual Moodle. Na avaliação dessa atividades serão analisadas/os a/o: 
capacidade de análise e síntese por parte da/o estudante, criticidade e conhecimento teórico sobre o 
tema, evidenciado nas respostas às questões, com base nas leituras dos textos, filmes assistidos e 
discussões realizadas em sala de aula. 

- Reflexões teóricas sobre fases do desenvolvimento humano: 25,0 pontos, distribuídos em 5,0 
pontos: preparação (encontros com a professora); - 15,0 pontos: trabalho final (vídeo/podcast de 25 a 
30 minutos); 5,0 pontos: apresentação do trabalho (dupla). Para a avaliação serão consideradas: as 
reflexões da dupla sobre uma fase do desenvolvimento humano (adolescência, adultez ou velhice), 
tendo em vista que os/as licenciando/as de História atuarão com uma dessas faixas etárias. O tema 
será definido por meio de sorteio.  
 - Trabalho escrito sobre temas relativos à Psicologia da Educação: 35,0 pontos, distribuídos em: 
3,0 pontos (Elucidação de dúvidas sobre o trabalho: questionamentos por meio de atividades síncronas 
ou assíncronas); 5.0 pontos (apresentação dos trabalhos); 25,0 pontos (trabalho escrito – 8 a 10 
páginas). Serão consideradas: a capacidade de problematizar e analisar os temas à luz do referencial 
teórico estudado, apresentar criticidade e profundidade nas reflexões. O texto deve conter de 8 a 10 
páginas.  

 - A assiduidade nas atividade síncronas considerarão a lista de presença gerada pela plataforma 
a ser utilizada (Zoom ou Meet). Para as atividades assíncronas, será considerada a realização das 
atividades propostas.  
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9. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:  /  _/_  

Coordenação do Curso de Graduação em Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


