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Faculdade Pernambucana de Saúde 

Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde - EMENTAS 

Nome do módulo: Epistemologia e Psicologia da Saúde 

Obrigatória: ( x)sim ( ) não 

Carga horária \ n de créditos : 60h / 4 créditos 

Ementa: Compreender as bases epistemológicas das teorias psicológicas que compõem a Psicologia da Saúde e que auxiliam na 
compreensão, análise, desenvolvimento e atuação profissional. Fornecer subsídios para compreender o processo saúde-doença-
cuidado, a humanização e a interdisciplinaridade e desenvolver estratégias para lidar com os desafios atuais das praticas 
psicológicas na saúde coletiva. 

Nome do módulo: Métodos de Pesquisa na elaboração de dissertações 

Obrigatória: (x )sim ( ) não 

Carga horária \ n de créditos : 60h / 4 créditos. 

Ementa: Compreender a pesquisa como processo de investigação dos problemas atuais e base para o desenvolvimento de 
soluções para a atuação profissional. Desenvolvimento de projeto de pesquisa considerando os aspectos éticos e o rigor científico 
que subsidiem o desenvolvimento de programas de intervenção em saúde, produtos técnicos e educacionais para a atuação 
profissional e promoção de ações de promoção e prevenção em saúde. Incentivo a utilização de metodologias ativas para a 
formação de profissionais e desenvolvimento de ferramentas utilizando novas plataformas como cursos a distância, publicações de 
material online e desenvolvimento de aplicativos. 

Nome do módulo: Pesquisas atuais em psicologia da saúde 

Obrigatória: ( x)sim ( ) não 
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Carga horária \ n de créditos : 45h / 3 créditos 

Ementa: Discutir perspectivas psicológicas acerca das relações os processos de saúde e doença problematizando temas 
contemporâneos em destaque na produção de pesquisas em psicologia que relacionam: neurociências e a saúde, ética e técnica 
em psicologia, responsabilidade social do psicólogo frente às demandas da sociedade, o saber na psicologia e a interface com as 
demandas decorrentes de situações de vulnerabilidade (programas sociais, preconceito, racismo, hipermedicação) e os aspectos 
sociais do mundo pós-moderno. 

Nome do módulo: Psicologia da Saúde e interfaces com o Sistema Único de Saúde (SUS) 

Obrigatória: (x )sim ( ) não 

Carga horária \ n de créditos : 60 horas / 4 créditos 

Ementa: Compreender a importância da participação do psicólogo no sistema único de saúde e conhecer o seu desenvolvimento 
sócio-histórico. Promover discussões sobre a ampliação da clínica em psicologia e o acompanhamento de programas já existentes 
que proporcionam suporte aos ciclos da vida nos contextos de saúde. Pesquisar e propor novas propostas de programas e 
projetos para intervenção no SUS com foco nos diferentes níveis de atenção (primária, secundária e terciária). 

Nome do módulo: Promoção, Prevenção e comunicação em Saúde 

Obrigatória: ( x )sim ( ) não 

Carga horária \ n de créditos : 45h / 3 créditos 

Ementa: Problematizar os conceitos envolvidos no processo saúde-doença e identificar processos psicossociais e culturais na 
formação cultural em relação a saúde. Propor novas ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 
nível individual quanto coletivo, voltadas à atenção de indivíduos, grupos, instituições e comunidades de diferentes contextos, 
considerando os princípios éticos que devem reger a atuação profissional. 

Nome do módulo: Processos Clínicos e Avaliação Diagnóstica em Psicologia da Saúde 
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Obrigatória: ( x )sim ( ) não 

Carga horária \ n de créditos : 45h / 3 créditos 

Ementa: Compreender a origem histórico-filosófica da Psicologia e a articulação com a avaliação psicológica. Estudar fundamentos 
e instrumentos de medida em Psicologia e propor novas possibilidades de intervenção na psicologia da saúde; Construir modelos 
de avaliação que possam se adequar a cenários de prática e formação profissional. 

Nome do módulo: Estágio de Docência . 

Obrigatória: ( x )sim ( ) não 

Carga horária \ n de créditos : 45h / 3 créditos 

Ementa: Desenvolver competências na formação de profissionais aptos a realizar atividades de docência, supervisão e preceptoria 
com ênfase no desenvolvimento de propostas de atuação utilizando metodologias ativas (aprendizagem baseada em problemas – 
ABP) nos cenários de prática profissional. Vivenciar atividades em grupos tutoriais, laboratórios e cenários de prática real no 
hospital escola da FPS e na própria instituição com o objetivo de consolidar o conhecimento vivenciado ao longo dos módulos. 

Nome do módulo: Psicologia, sociedade e contemporaneidade 

Obrigatória: ( ) sim (x) não 

Carga horária \ n de créditos: 45h / 3 créditos 

Ementa: Refletir sobre os novos desafios da psicologia, buscando identificar os traços característicos da sociedade contemporânea 
e as condições sociais para a atuação profissional do psicólogo, assim como os possíveis impactos em termos de reprodução e/ou 
transformação social neste contexto. Proposição de novas estratégias para o estudo da influência da tecnologia na vida das 
pessoas considerando seus efeitos positivos e negativos. 

Nome do módulo: Comportamento, cultura e subjetividade em saúde 

Obrigatória: ( )sim ( x ) não 
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Carga horária \ n de créditos: 45h / 3 créditos 

Ementa:Refletir sobre os modos de produção da subjetividade na sociedade contemporânea e as práticas psicológicas, a partir da 
psicopatologia integrada e a relação com a saúde. Apropriação do conceito de cultura e suas implicações na adesão a tratamentos 
e desenvolvimento de doenças decorrentes do trabalho. Problematização e propostas de desenvolvimento de programas com foco 
na qualidade de vida e na inclusão 

social. 

Nome do módulo: Seminário do laboratório de Processos Clínicos e os Ciclos da Vida 

Obrigatória: ( )sim ( x ) não 

Carga horária \ n de créditos: 45h / 3 créditos 

Ementa: Oportunizar aos mestrandos da linha de pesquisa “Processos Clínicos e os Ciclos da Vida” o desenvolvimento de 
habilidades e competências para sistematizar os conhecimentos já adquiridos no aprimoramento e avaliação das pesquisas em 
andamento. 

Nome do módulo: Seminário do laboratório de Avaliação Psicológica e Promoção de Ações em Saúde 

Obrigatória: ( )sim ( x ) não 

Carga horária \ n de créditos: 45h / 3 créditos 

Ementa:Oportunizar aos mestrandos da linha de pesquisa “Avaliação Psicológica e Promoção de Ações em Saúde” o 
desenvolvimento de habilidades e competências para sistematizar os conhecimentos já adquiridos no aprimoramento e avaliação 
das pesquisas em andamento. 

 

	


