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Obrigatória 
Não possui pré-requisito  

Semestral  
CRÉDITO CARGA 

HORÁRIA TOTAL 
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA 
4 60 4 0 0 10 

 

ENFOQUE CENTRAL 

A enfermagem, como uma ciência da saúde percebida em uma perspectiva histórico-social, 
buscando conhecer o homem na sua integralidade, na sua integração com o meio e 
respeitando a sua estrutura biopsicossocial. 

 

COMPETENCIAS  HABILIDADES B. TECNOLOGICAS  ESTRATÉGIA 
Integração horizontal 
Analisa a vida nas 
diversas abordagens: 
biológica, anatômica, 
psico-sociológica,  
antropológica, dentro 
de um contexto ético e 
científico, como 
valores e manutenção 
para saúde 

Reconhecer a 
importância das 
diferentes ciências e 
suas influências no 
processo de vida 
Compreender as 
articulações existentes 
entre os diferentes 
saberes das 
disciplinas 

Apreender a “vida” 
como células, corpo- 
mente e espírito na 
relação com o outro 
Extrair  itens 
específicos de cada 
disciplina que dão um 
aspecto da vida 
relacionando-os com o 
contexto social 

 
Oficina da vida (com a  
participação de todos os 
professores do período) 

Integração vertical 
Apropriação do 
referencial teórico e 
metodológico para o 
conhecimento 
científico 

Conhecer as principais 
correntes das ciências 
que fundamentam o 
método científico do 
conhecimento humano 

Identificar os 
conhecimentos: 
empírico, filosófico e 
científico  das 
diferentes disciplinas 
 

Oficina trabalhando a 
evolução do 
conhecimento, com 
todos os professores  
(globo terrestre) 
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EMENTA/HABILIDADES 

- Compreender o comportamento humano no contexto da psicologia da saúde. 

- Entender e analisar o homem como unidade psicossomática no seu processo de 

crescimento. 

- Identificar as fases evolutivas do desenvolvimento humano. 

- Contextualizar o ser humano em situação de desequilíbrio de saúde. 

- Relacionar a importância do desenvolvimento cientifico e tecnológico com a resolução 

dos problemas de saúde, levando em consideração aspectos éticos, o compromisso 

social e profissional do aluno-pesquisador. 

- Identificar e selecionar as fontes de informações cientificas para elaboração de pesquisa 

bibliográfica e de projetos de pesquisa. 

- Consultar periódicos em ambiente virtual. 

- Realizar pesquisa bibliográfica: Aplicar as normas da ABNT para a realização de 

trabalhos acadêmicos e científicos. 

- Desenvolver habilidades na apresentação escrita e oral de trabalhos acadêmicos e 

científicos. 

- Identificar os diferentes delineamentos de investigação cientifica e suas etapas de 

execução, e planejar um projeto de investigação científica. 

- Identificar as etapas do processo de pesquisa. 

- Identificar o desenvolvimento do pensamento lógico, crítico e escrito. 

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIA 

- Compreender a natureza humana nas várias fases evolutivas, como uma das bases que 

norteia as ações da enfermagem. 

- Analisar o ser humano na sua “psique” como parte do híbrido biológico-psicológico-sócio e 

cultural. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BASES TECNOLÓGICAS 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 
PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
UNIDADE I – Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 

- Conceitos e métodos em Psicologia do Desenvolvimento 

- Influências sobre o desenvolvimento humano 

 
UNIDADE II – Teorias da Psicologia do Desenvolvimento 

- Modelo Psicanalítico 

- Modelo da Aprendizagem 

- Modelo Vygotskyano 

- Modelo Piagetiano 

- Modelo Bioecológico 

- Outras perspectivas 

 
UNIDADE III: O Desenvolvimento Humano 

- Etapas do desenvolvimento e o ciclo vital: Infância, Adolescência, Idade Adulta e Velhice. 

- Determinantes básicos dos processos de desenvolvimento: Cultura, Família, Escola e 

Ambiente (acrescentar). 

 
UNIDADE IV – Análise de temas contemporâneos em Psicologia do Desenvolvimento 
e da Saúde que contribuam para o aprofundamento teórico da disciplina, relevantes 
para a prática e a formação do aluno de Enfermagem: questões étnico-raciais e 
ambientais na atualidade; direitos humanos e cuidado humanizado em saúde; 
impacto e enfrentamento da hospitalização infantil; Psicologia da Saúde ao longo do 
desenvolvimento humano. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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SHAFFER, D. R.; KIPP, K. Psicologia do Desenvolvimento: infância e adolescência. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012. 
 
LA TAILLE, Y. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Artmed. 2009.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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psicologia. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. São Paulo: Martins fontes, 2007. 
 
PIAGET, J. Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 Prova individual e sem consulta I – Valor: 10,00  

 Prova individual e sem consulta II – Valor: 10,00 

  Apresentação de Seminário – Valor: 8,00 

  Atividade Complementar I – Valor: 1,0  
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 Atividade Complementar II – Valor: 1,0 

 

A nota final do aluno será o resultado da soma de todas as pontuações alcançadas 

dividido por três. Será aprovado o aluno que adquirir média mínima de 7,0 pontos. 

Para aprovação o aluno deverá ter a frequência mínima exigida pela instituição (75%). 

Caso não seja alcançada a média igual ou superior a 7,0, o aluno deverá fazer a prova 

final. 

 Para complementar os dez minutos de cada aula relógio para hora (60 min) se realizará 

10 horas de atividades extraclasses sendo estas envolvendo participação na semana do 

conhecimento e semana cientifica  da enfermagem,  estudos independentes para 

participação de seminários. 

 

METODOLOGIA 

 Incluir o tipo de aulas ex. expositiva dialogada 

 

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (IES) 
 
 

______________________ 
Eldamaria de Vargas Wolfgramm 
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