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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO

Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Psicologia da Educação  Código: ET053

 Natureza: 

 ( X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  ENSINO REMOTO EMERGENCIAL - ERE

 CH Total: 60

 CH Semanal: 04

 

Padrão (PD): 45

 

Laboratório
(LB): 15 Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

Número de turmas: 1 turma - Ciências Biológicas

Número de vagas para cada turma: 40 

EMENTA 

A importância da Psicologia da Educação na formação docente. Concepções teóricas contemporâneas sobre desenvolvimento e aprendizagem e suas
implicações pedagógicas

                                                                                                              PROGRAMA

I. Psicologia como ciência. Psicologia da Educação: histórico, natureza e objeto de estudo; função e alcance na formação do professor;

II. Desenvolvimento psicológico humano e aprendizagem escolar: a teoria behaviorista de B. F. Skinner;

III. Desenvolvimento psicológico humano e aprendizagem escolar: a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget;

IV. Desenvolvimento psicológico humano e aprendizagem escolar; a teoria histórico-cultural de Lev S. Vigotski.

OBJETIVO GERAL

Conhecer as principais contribuições de teorias sobre o desenvolvimento e aprendizagem do ser humano, e suas contribuições para sua futura atividade
docente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconhecer a relevância do conhecimento científico sobre o processo de ensino e de aprendizagem na sua formação para a docência, por meio de
teorias de Jean Piaget, Lev S. Vigotski e B. F. Skinner;

2. Reconhecer a complexidade do processo de ensino e de aprendizagem em seus aspectos cognitivo, afetivo e social.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Atendendo ao disposto na Resolução N. 59/2020 -  CEPE:

sistema de comunicação a ser utilizado para o desenvolvimento da disciplina: as aulas serão desenvolvidas em meios digitais, em regime de trabalho
remoto (Ensino Remoto Emergencial). A interação docente/estudantes será realizada somente de forma remota. As atividades presenciais serão
substituídas por atividades remotas.
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princípios de interação entre docente e discentes: a interação docente/discentes ocorrerá no ambiente Google Classroom, para disponibilização e
avaliação de atividades assíncronas, e por meio de uma ferramenta aberta para o desenvolvimento das atividades remotas síncronas. No
desenvolvimento das atividades remotas síncronas (discussão e solução de dúvidas sobre o conteúdo disponibilizado e lido pelo estudante,
anteriormente), em caso de o estudante ter problemas de acesso durante o desenvolvimento dessas atividades, poderá entrar em contato com a
docente, via e-mail, para agendar um horário e sanar suas dúvidas.
relação numérica entre docente e discentes: há um limite de matrícula de 40 vagas na disciplina.
acesso a toda e qualquer informação sobre a disciplina: no ambiente Google Classroom e e-mail.
materiais didáticos para as atividades de ensino: o conteúdo será desenvolvido por meio de participação ativa dos estudantes, em exercício de
reflexão constante sobre as ações desenvolvidas durante o período especial. Para construirmos o caminho, utilizaremos dentre as metodologias
ativas na aprendizagem:
flipeed classroom (sala de aula invertida): o estudante acessa os conteúdos, realiza a leitura e reflexão, para posteriormente solucionar possíveis
dúvidas e discuti-las com o grupo nas aulas síncronas programadas;
estudo de casos: as situações serão apresentadas aos estudantes que analisarão o contexto, os conflitos e as soluções, propondo criticamente,
diferentes situações, atividade realizadas de atividades assíncronas;
peer instruction (aprendizagem entre pares): os estudantes aprenderão em conjunto com os colegas, discutindo, pesquisando e elaborando
conclusões sobre os temas estudados, com apoio da professora, na mediação do processo, nas aulas síncronas;
problem based learning (aprendizagem baseada em problemas): os estudantes solucionarão um problema real ou simulado a partir de um contexto,
atividade realizada de forma assíncrona;
Project based learning (aprendizagem baseada em projetos): integração de diferentes conhecimentos, por meio de atividades assíncronas;
Vídeo aulas.

O desenvolvimento do conteúdo de Psicologia da Educação contemplará leitura, análise e discussão de textos, e filmes. Sugiro aos estudantes que utilizem
ferramentas para estudo e/ou apresentação de atividades, como por exemplo: genially, canvas, infográficos, padlet, storytelling, mapa mental, etc

mídias e os recursos tecnológicos: será utilizado o Google Classroom, um sistema de gerenciamento de conteúdo. Nesse ambiente serão
disponibilizados o plano de ensino e cronograma da disciplina, os textos para leitura (acesso em modo remoto), e também serão recebidas as
atividades a serem desenvolvidas de modo remoto assíncrono pelos estudantes, sendo as mesmas avaliadas pela docente, com retorno do
aproveitamento no mesmo ambiente. Também será disponibilizado a comunicação via e-mail. As atividades remotas síncronas, as datas e os
horários previstos para a realização das referidas atividades constam no cronograma de execução, parte integrante dessa Ficha 2.
controle de frequência: será feito somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos
estudantes (Resolução N. 59/2020 – CEPE, Art. 12, § 1º).

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A consecução dos objetivos propostos será formativa (atividades e provas). Serão propostas avaliações, todas em atividades assíncronas, enviadas pelo
Google Classroom e por e-mail. A nota mínima para aprovação na disciplina é 70. A nota final do estudante será assim composta:

Cinco atividades (remotas assíncronas): valor 0-20, cada uma das atividades.

Três provas (remotas assíncronas): valor 0-100, cada uma das provas.

Nota final= média das notas das cinco atividades + média das notas das três provas.

CRONOGRAMA

 

Data de início

 

 

29/07/2020

 

Data de término

 

 

23/09/2020

 

Datas das atividades remotas síncronas

 

 

 

29/07; 12/08; 26/08; 09/09; 23/09

Horário: 19hs às 21hs

 

Atividades remotas assíncronas

 

 

Tópico I – 13 hs/a

Tópico II – 13 hs/a

Tópico III – 12 hs/a

Tópico IV- 12 hs/a
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Carga horária total: atividades remotas
síncronas

 

 

10 hs/a

 

Carga horária total: atividades remotas
assíncronas

 

 

50 hs/a

 

Carga horária total da disciplina (síncronas +
assíncronas)

 

 

60hs/a

 

 

Docente responsável: Valéria Lüders.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

As referências bibliográficas indicadas para o desenvolvimento da disciplina poderão ser consultadas pelos estudantes de modo remoto, e serão
disponibilizadas no ambiente Google Classroom.

 

Almeida, A. V. & Falcão, J. T. R. (2008). Piaget e as Teorias da Evolução Orgânica. Psicologia: Reflexão e Crítica, 21(3), 525-532.

Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (2004). Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação. Porto Alegre: ArMed.

Santrock, J. W. Psicologia Educacional (2009). 3. Ed. São Paulo: McGraw-Hill.

Skinner, B. F.  (2006). Sobre o behaviorismo. São Paulo: Cultrix.

Vygotsky, L. S. (2007). A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

Becker, F. Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos (1999). Educação e Realidade, Porto Alegre, RS, v. 19, n. 1.

Bock, A. M.; Furtado, O.; Teixeira, M. L. T. (2018). Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo: Saraiva.

Fontana, R. (1997). Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Atual.

Lins, M. J. S. da C. (2005). Contribuições da teoria de Piaget para a educação. Educação e Cultura Contemporânea, v.2, n. 4 jul./dez.

Salvador, C.C. (org) (1999). Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.

 

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à distância.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA LUDERS, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/07/2020, às 14:48, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA JOAQUIM MINETTO, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIA E
FUNDAMENTOS DA EDUCACAO - ED, em 10/07/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2801467 e o código CRC 349831EE.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

