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Disciplina: Desenvolvimento Biopsicossocial Código: DPRF053 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: Sem 

Pré Requisito 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 5h 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 
 Complexidade da dinâmica psicológica e sociocultural e suas consequências para o processo saúde-doença; Percepção 
da realidade social, considerando as relações étnico-raciais e culturais; Direitos Humanos; Realidade socioambiental e sua 
relação com os indicadores de saúde. 
 

 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

- Processo saúde-doença, considerando os determinantes sociais de saúde; 
- Modelo de saúde pautado no modelo biopsicossocial e a Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) 
- História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena. 
- Aspectos Bio-Psico-Sociais nos diferentes ciclos de vida, influências ambientais, sociais e culturais; 
- A morte e o sentimento de perda. 
- Relações étnico-culturais e suas repercussões no processo saúde-doença e indicadores de saúde. 
- Realidade sócio-ambiental e sua relação com os indicadores de saúde. 
 

OBJETIVO GERAL 

 
O estudante deverá ser capaz de reconhecer os diferentes aspectos bio-psico-sociais que envolvem o processo saúde-

doença desde os primeiros anos de vida até a senescência.  
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Diferenciar os aspectos biológicos, sociais e culturais que envolvem o processo de saúde-doença e de que 
maneira repercutem na saúde e qualidade de vida das pessoas. 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A. Procedimentos do professor: Aulas via web conferência; disponibilização de textos para a realização das 

atividades propostas e discussões em grupo e solicitação de pesquisas bibliográficas e de campo.  
B. Atividades dos alunos: Ler, debater, discutir, realizar os exercícios e atividades propostas, apresentar os trabalhos 

acadêmicos individuais ou em grupo de forma teórica e prática. 
 

Procedimentos didáticos para a carga horária: 

a) Sistema de comunicação: As aulas serão realizadas por web conferência no aplicativo Microsoft Teams com 
acesso por meio do e-mail individual da UFPR. A comunicação com os alunos será realizada por e-mail e as 
atividades serão desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), Moodle ou UFPR Virtual, 
disponibilizado pela UFPR.  
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b) O detalhamento e prazo das atividades estarão detalhados em contrato didático que será apresentado no primeiro 
dia de aula. As aulas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos que não estiverem presentes de modo 
síncrono. 

c) Modelo de tutoria a distância e presencial: a tutoria de todas as atividades realizadas no AVA serão 
acompanhadas continuamente pelo professor responsável e monitor.  
 
Atribuições do tutor (professor e monitor): Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 
manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas; 
estabelecer contato permanente com os alunos e mediar atividades discentes; colaborar com a coordenação do 
curso na avaliação dos estudantes; participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 
UFPR. 

d) Material didático específico: Os materiais utilizados para a elaboração das atividades estão disponíveis na 
bibliografia básica e complementar do contrato didático da disciplina, além disso, caso o professor considere 
necessária a inclusão de algum material, seja ele livro ou artigo científico, o mesmo o deixará disponível no 
decorrer da disciplina por meio de arquivo no AVA ou link para todos os estudantes. 

e) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Para atender a Resolução relacionada 
ao período especial os estudantes realizarão suas atividades em ambiente residencial, tendo suporte constante 
do professor e monitor da disciplina.  

f) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: Durante a 
primeira semana da disciplina o professor irá utilizar alguns minutos ao final de sua aula para a ambientação dos 
estudantes e sanar possíveis dúvidas relacionadas ao AVA. Além disso, o monitor estará disponível nos 
momentos assíncronos para dúvidas. 

g) Identificação do controle de frequência das atividades: Será realizado por meio das atividades assíncronas, ou 
seja, pela postagem das atividades solicitadas pelo professor, conforme contrato didático. 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada de maneira processual, verificando o desenvolvimento das habilidades do estudante, por 
meio atividades individuais e participação em ambiente virtual. 
 
O contrato didático da disciplina será apresentado no primeiro dia de aula, contendo os tipos de avaliação, datas, 
horários e objetivos de cada uma delas. Será aprovado o aluno que atingir média 7,0 durante o semestre ou média 5,0 
após exame final.  
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