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Ementas – disciplinas optativas 
 
Pesquisas em Aposentadoria - Silvia Amorim 

1. Novos significados e arranjos do trabalho e da aposentadoria no mundo 
contemporâneo. 2. Pesquisa psicológica em aposentadoria: processo de decisão, ajuste e 
evolução de carreira. 3. Bem-estar e estresse na aposentadoria. 4. Métodos de 
pesquisa em aposentadoria. 5. Tendências e questões nas pesquisas em envelhecimento 
no trabalho e aposentadoria. 
 

Estudos Avançados em Estatística - Karina Oliveira 

Aprofundamento do conhecimento e interpretação de dados estatísticos, através da 
aplicação de técnicas de análise multivariada. Orientação sobre o manejo de pacotes 
estatísticos, no que se refere à seleção e aplicação de algumas técnicas de análise 
multivariada. Aplicação de conceitos e análises estatísticas às pesquisas em psicologia. 
Estudo e análise das principais estratégias paramétricas e não-paramétricas. Práticas 
de análise de dados. 
 
Alterações Cognitivas e Envelhecimento - Pricila Ribeiro 

Alteraço ̃es cognitivas associadas ao aumento da idade. Transtornos neurocognitivos 
mais prevalentes em idosos. Avanços na avaliac ̧ão e tratamentos não-farmacológicos 
das alterações cognitivas em idosos. Implicac ̧o ̃es dos transtornos neurocognitivos para 
o campo da saúde. 
 
Pesquisas Aplicadas em Análise do Comportamento - Viviane Verdu 

A pesquisa aplicada na Análise do Comportamento: principais conceitos e delineamentos 
experimentais; análise e discussão de pesquisas aplicadas sobre diferentes 
temáticas.Ao término da disciplina esperado que o aluno seja capaz de analisar e 
discutir pesquisas aplicadas em Análise do Comportamento, além de ser capaz de 
planejar pesquisas e intervenções comportamentais baseadas nos princípios e 
metodologias estudados. 
 
Neuropsicologia da Atividade Física e Esportes - Maicon Albuquerque  
Neuropsicologia como ciência interdisciplinar. Introdução ao estudo da Neuropsicologia 
no Contexto da Atividade Física e Esportes. Discussão sobre os mecanismos e 
processos relacionados à Neuropsicologia da Atividade Física e Esporte. Discussões 
sobre os diferentes tipos de estudos. Possíveis aplicações práticas.  
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Pesquisa Básica sobre Comportamento Simbólico - Renato Bortoloti  

disciplina enfocará pesquisa comportamental recente delineada para um tratamento 
empírico da cognição humana. Duas abordagens que permitem simulações experimentais 
de processos simbólicos serão destacadas: o paradigma de equivalência de estímulos e a 
Teoria das Molduras Relacionais (RFT, de Relational Frame Theory). O paradigma de 
equivalência fornece critérios operacionais para a identificação de relações simbólicas 
a partir de comportamentos observáveis. A RFT enumera e estuda sistematicamente os 
vários tipos de relações entre estímulos que constituem as bases da nossa linguagem e 
cognição. Na disciplina, discutiremos trabalhos recentes que ilustram conceitos e 
métodos envolvidos nessas abordagens de grande importância para a pesquisa 
comportamental contemporânea. 
 
Formação Didática - Júlia Silva 

Discussões sobre o estágio docente e os desafios encontrados na docência do ensino 
superior e  preparação didática dos estudantes de pós graduação para que possam 
ingressar na docência 
 


