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EMENTA 

Esta disciplina tem por finalidade estudar as principais características do desenvolvimento humano ao 
longo do ciclo de vida, considerando aspectos emocionais, sociais e cognitivos e a inserção deste 
conhecimento na prática profissional na área da saúde. 
A Psicologia enquanto ciência, profissão e suas interfaces. O desenvolvimento humano e seus 
aspectos biopsicossociais. A compreensão dos fenômenos psicossomáticos e sua inserção na biografia 
do indivíduo. 

 

JUSTIFICATIVA 

Uma vez que o aluno de fisioterapia deverá atuar em contextos de saúde nos quais ele deverá atender 
populações de diferentes etapas do desenvolvimento (bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos), 
é imprescindível conhecer as características essenciais inerentes ao desenvolvimento típico, para 
saber identificar, analisar e tratar alterações nestes padrões. 

 

OBJETIVO GERAL 

- Oportunizar o conhecimento da Psicologia enquanto ciência e profissão nas suas interfaces com a 
Fisioterapia. 
- Conhecer os princípios básicos do desenvolvimento humano da adolescência à velhice nos seus 
aspectos biopsicossociais, possibilitando a compreensão da inserção dos fenômenos psicossomáticos 
na trajetória de vida do indivíduo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer os princípios básicos do desenvolvimento humano da adolescência à velhice nos seus 
aspectos biopsicossociais, possibilitando a compreensão da inserção dos fenômenos psicossomáticos 
na trajetória de vida do indivíduo. 

 

PROGRAMA 

Unidade 1- Introdução ao Estudo do desenvolvimento Humano (conceituação, como estudar o 
desenvolvimento; principais teorias de desenvolvimento da personalidade). 
Unidade 2- Desenvolvimento Humano (características do desenvolvimento emocional, social e 
cognitivo). 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas dialogadas; discussões em grupo; estudos de casos; estudo dirigido. 
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AVALIAÇÃO 

a) Distribuição de pontos: Serão realizados: 03 provas e 01 estudo dirigido. Nas provas o/a aluno/a 
responderá questões abertas, fechadas, ou mistas. O formato de algumas avaliações será individual, 
outras em dupla, algumas com, outras sem consulta. O conteúdo das provas será composto dos textos 
de referência e explanação realizada em sala de aula. 
b) Critérios de avaliação: (I) A resposta para cada questão deve refletir claramente o tema tratado na 
pergunta, ou seja, deve apresentar consistência teórica e pertinência aos elementos destacados; (II) 
Aspectos formais da redação devem ser respeitados: adequação em termos de ortografia, gramática, 
clareza, objetividade, sequência lógica e coerência; (III) Não serão admitidas cópias literais dos textos 
de referência, de qualquer outro texto complementar, ou mesmo cópia da produção textual dos 
outros colegas. Os plágios serão descontados da pontuação final. A avaliação das respostas abertas 
será baseada nos seguintes níveis da escala: (0) Ausente: não atende o item avaliado – 0%; (1) 
Insatisfatório: atende de 1% a 20% do item avaliado; (2) Fraco: atende de 21% a 40% do item avaliado; 
(3) Moderado: atende de 41% a 60% do item avaliado; (4) Bom: atende de 61% a 80% do item 
avaliado; (5) Satisfatório: atende de 81 a 100% do item avaliado. 
DISTRIB. DE PONTOS:  
P1 em dupla sem consulta (30) + P2 individual com consulta parcial (25) + P3 individual sem consulta 
(25) + ED (20) 
c) A assiduidade será verificada por meio de registro de frequência. 
d) Avaliação de recuperação de aprendizagem (conforme Resolução CONGRAD Nº 46, DE 28 DE 
MARÇO DE 2022): Será garantida a realização de, ao menos, uma atividade avaliativa de recuperação 
de aprendizagem ao estudante que não obtiver o rendimento mínimo para aprovação e com 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALENCAR, E. Psicologia: Introdução aos Princípios Básicos do Comportamento. Rio de Janeiro: Vozes, 
1986. 
BEE, H. O ciclo vital. Porto Alegre: Artmed, 1997. 
Papalia, D. E. (Org.).(2006). O estudo do desenvolvimento humano. In. D. E. Papalia. Desenvolvimento 
Humano. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed, 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Grecchi, D., & Castro, D. S. P. (2008). O sentido de aprender psicologia para alunos de graduação em 
fisioterapia. Psicólogo Informação, 12, 12, 72-106. 
Abrisqueta-Gomes, J. (2012). Fundamentos teóricos e modelos conceituais para a prática da 
reabilitação neuropsicológica interdisciplinar. In.: J. Abrisqueta-Gomes. Reabilitação Neuropsicológica 
Abordagem Interdisciplinar e Modelos Conceituais na Prática Clínica, p. 35-55. Porto Alegre: Artmed. 
Lundy-Ekman, L. (2008). Cérebro: aplicações clínicas. In.: L. Lundy-Ekman, Neurociência: fundamentos 
para reabilitação, 3ª Ed., 378 – 398. Tradução Fernando Diniz Mundim et al. Rio de Janeiro: Elsevier. 
Andrade, V. M. (2004). Reabilitação: um modelo de atendimento interdisciplinar em esclerose 
múltipla. In.: V. M. Andrade, F. H. Santos, O. Bueno. Neuropsicologia Hoje, p. 337-348. Artes Médicas.  
Santos, F. H., Andrade, V. M., & Bueno, O. F. A. (2009). Envelhecimento: um processo multifatorial. 
Psicologia em Estudo, Maringá, 14(1), 3-10 

 


