Psicologia Existencialista Sartreana
Grade Curricular

Disciplina

Carga horária

Constituição do Sujeito em Sartre

30

Dialética dos Grupos e Relações Familiares

30

Ontologia Fenomenológica Sartreana

30

A Psicologia Existencialista Sartreana Aplicada
no Contexto da Clínica

45

Atenção Psicossocial em Contextos de Saúde

15

Luto, Morte e Cuidados em Saúde

15

Psicopatologia Fenomenológica Existencialista

30

Álcool e Outras Drogas

15

Infância, Cultura e Participação Social

15

Relações de Gênero, Constituição do Sujeito e
Experiências Amorosas

30

Ementa
Projeto de ser. A situação. Alienação e criticidade. O eu como um processo de totalização em curso. Estados,
ações e qualidades. Dinâmica psicológica. As emoções.
Dialética dos grupos. Identidade coletiva como processos de identificação em curso. Sociologia da família. A
família como mediação, prático-inerte e instituição.
Bases filosóficas e raízes fenomenológicas da ontologia em Sartre. A noção de fenômeno. A intencionalidade
da consciência. Dialética ontológica: absoluto de objetividade e de subjetividade.
A psicologia clínica como campo de produção de conhecimento e de intervenção em Psicologia. O método
Fenomenológico e dialético. O método biográfico. O movimento progressivo-regressivo. A compreensão
cúmplice e a compreensão crítica. A psicoterapia como mediação. Alienação e reflexão crítica. A liberdade
como condição de superação das complicações psicológicas. O processo de ansiedade como uma
problemática atual.
Atenção psicossocial a luz de pressupostos fenomenológicos. Clínica ampliada. Rede de atenção psicossocial.
O processo do luto. A Morte e o morrer. Cuidados paliativos. Família. Equipe de saúde. Intervenção em
Psicologia em situação de morte e luto em diferentes contextos.
Psicopatologia compreendida como fenômeno. O sofrimento psíquico como processo constituído nas
relações concretas do sujeito. Influências da fenomenologia e da psicologia existencialista de Sartre no
movimento antipsiquiátrico.
Serviços de atenção a dependência de álcool e outras drogas. Drogadição. Dependência química. Projeto
terapêutico singular.
Infâncias e crianças numa perspectiva interdisciplinar. Infância e cultura. Participação social. Infância e
política. Metodologias de pesquisa com crianças e jovens.
Concepções de gênero. Diversidade. Alteridade e reciprocidade. Corpo. Sofrimento psicológico relacionado a
questões de gênero e relacionamentos amorosos. Intervenções clínicas individuais e com casais. Intervenções
da psicologia que envolvem gênero e sexualidade no âmbito das políticas públicas.

Relações Étnico-Raciais e Interseccionalidades

15

A Psicologia Existencialista Sartreana Aplicada
ao Contexto do Trabalho

15

Intervenção em Psicologia Social

30

Orientação Profissional e de Carreira na
Psicologia

30

Elaboração de Artigos Científicos

15

Trabalho de Conclusão de Curso em Análise
Estratégica e Ciência de Dados

15

Carga horária total: 375h

Conceito de raça e etnia. Diversidade. Ética. Interseccionalidades.
A atuação da psicologia nas relações com o trabalho, fundamentada na abordagem da existencialista
sartreana.
Trabalhos de intervenção em contextos comunitários e institucionais a partir da teoria sartreana. Jovens e
direitos humanos. Atenção a pessoas em situação de rua.
Orientação profissional e metodologias de intervenção psicológicas. Planejamento de carreira e metodologias
de intervenção psicológicas.
A função dos artigos científicos para a ciência e para a profissão. Distinções entre artigos científicos e outros
tipos de publicações. Aspectos constituintes de um artigo científico. Procedimentos básicos para a elaboração
e para a publicação de um artigo científico.
A função dos artigos científicos para a ciência e para a profissão. Distinções entre artigos científicos e outros
tipos de publicações. Aspectos constituintes de um artigo científico. Procedimentos básicos para a elaboração
e para a publicação de um artigo científico.

