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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 
 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Psicologia  Semestre: 2018.2 Turma: 04319  

Disciplina: PSI 7405 - Psicologia Social I Horas/aula semanais:  4 Horário: 408204 

Professora: Andréia Isabel Giacomozzi E-mail: agiacomozzi@hotmail.com 

Pré-requisitos:                                                          Sala:  CFH 3 

 

 
 
 

II. EMENTA 
 
Objetos de estudo e aspectos históricos. Percepção social. Formação de impressões. A atribuição 

de causalidade. Conceito, modelos teóricos e medidas de atitude. Influência social e bases de 

poder. Grupo social e processos grupais. Relações intergrupais, conflitos, estereótipos sociais. 

Pensamento social, Teoria das Representações sociais.  

 

 

III. TEMAS DE ESTUDO 
 

UNIDADE 1 – Introdução:  

1.1. Objeto de estudo, aspectos históricos. 

 

UNIDADE 2 - Cognição social:  

2.1. Cognição social e percepção das pessoas;  

2.2. Processos de explicação e teorias da atribuição de causalidade.  

 

UNIDADE 3 – Atitudes:  

3.1. Conceitos, medidas e componentes da atitude;  

3.2. Estereótipos e Preconceitos. 
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UNIDADE 4 - Conformidade e persuasão:  

4.1. Estudos clássicos sobre conformidade e táticas de persuasão; 

4.2. Bases de poder social e conformidade.  

 

UNIDADE 5 - Grupo social:  

5.1. Definições, tipos e características dos grupos;  

5.2. Processos, estruturas e fenômenos grupais. 

 

UNIDADE 6 - Relações intergrupais:  

6.1. Conflito intergrupal;  

6.2. Categorização social e identidade social;  

6.3. Extremismos e polarização. 

 

UNIDADE 7 - Representações sociais:  

7.1. A noção de representação social, comunicação e processo representacional;  

7.2. A abordagem estrutural da representação social; 

7.3. Teoria das Minorias Ativas. 

 

 
IV. OBJETIVOS 

 

1. Conhecer o enfoque interacional dos fenômenos humanos, seu 
desenvolvimento e sua metodologia específica; 

2. Compreender as principais noções e teorias psicossociais 
contemporâneas; 

3. Entender os resultados dos trabalhos de pesquisa na área de 
psicologia social; 

4. Obter base de conhecimento sobre os processos interacionais 
envolvidos nos processos psicológicos para as áreas de atuação em 
psicologia. 

V.  

 
 
 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 
 

Aula Data Atividades/ Temas de Estudo Materiais de referência 

 01/08 Conferência Internacional sobre 
Representações Sociais - CIRS Buenos 
Aires 

Não haverá aula. 
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1 e 2 8/08 Apresentação do plano de ensino  

1.1. Objeto de estudo e aspectos 
históricos da Psicologia Social* 

Rodrigues e outros (2009, pp. 13-
31)* 

3 e 4 8/08 1.1. Objeto de estudo e aspectos 
históricos da Psicologia Social* 

Cazals-Ferré (2007, pp. 13-21) * 

5 e 6 15/08 2.1. Cognição social e percepção das 
pessoas  

Rodrigues e outros (2009, pp. 53-
80)*** 

7 e 8 15/08 2.2. Processos de explicação e teoria da 
atribuição de causalidade 

Rodrigues e outros (2009, pp. 53-
80)** 

9 e 
10 

29/08 3.1. Conceitos, medidas e componentes 
da atitude 

Neiva & Mauro (2011, pp. 171-
189)** 

11 e 
12 

29/08 Exemplos de Estudos sobre Atitudes Giacomozzi, A. I., Antunes, N., 
Meira, M. V., & Coltro, B. P. 
(2017). Perigoso, mas gostoso: 
representações sociais do Bare-
backing em Florianópolis. Revista 
de Ciências Humanas, 51 (1), 
194-212. Recuperado de 
https://periodicos.ufsc.br/index.ph
p/revistacfh/article/view/2178-
4582.2017v51n1p194/34481 
(Artigo científico disponível onli-
ne)*** 

13 e 
14 

05/09 3.2. Estereótipos e Preconceitos Pereira, Cicero Roberto, Torres, 
Ana Raquel Rosas, Falcão, Luci-
ene, & Pereira, Annelyse Soares. 
(2013). O papel de representa-
ções sociais sobre a natureza da 
homossexualidade na oposição 
ao casamento civil e à adoção 
por famílias homoafetivas. Psico-
logia: Teoria e Pesquisa, 29(1), 
79-89. 
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-
37722013000100010 
(Artigo científico disponível onli-
ne) 

15 e 
16 

05/09 3.3. Exclusão Social Jodelet  (2001, pp. 53-66)**. Os 
processos psicossociais da 
exclusão. Disponível online 

17 e 
18 

12/09 4.1. Estudos clássicos sobre 
conformidade e táticas de persuasão* 

Rodrigues e outros (2009, pp. 
164-177)** 

19 e 
20 

12/09 4.1. Estudos clássicos sobre 
conformidade e táticas de persuasão* 

Rodrigues e outros (2009, pp. 
164-177)*** 

21 e 
22 

19/09 Semana da Psicologia  

23 e 
24 

26/09 Primeira avaliação (Prova individual) Bibliografia relacionada até o item 
4.1 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2017v51n1p194/34481
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2017v51n1p194/34481
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2017v51n1p194/34481
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722013000100010
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722013000100010
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25 e 
26 

26/09 Orientações sobre o Trabalho Final *****  

27 e 
28 

03/10 4.2. Bases de poder social e 
conformidade*** 

Rodrigues e outros (2009, pp. 
177-187)*** 

29 e 
30 

03/10 7.1. A noção de representação social, 
comunicação e o processo 
representacional* 

Marková, Ivana. (2017). A fabri-
cação da teoria de representa-
ções sociais. Cadernos de Pes-
quisa, 47(163), 358-
375. https://dx.doi.org/10.1590/19
8053143760 
(Artigo científico disponível onli-
ne) 

30 e 
31 

10/10 5.1. Definições, tipos e características 
dos grupos* 

Rodrigues e outros (2009, pp. 
345-359)** 

32 e 
33 

10/10 Avaliação discente 1ª Etapa  

34 e 
35 

17/10 Seminário de Estágios  

36 e 
37 

24/10 5.2. Processos, estruturas e fenômenos 
grupais*** 

Rodrigues e outros (2009, pp. 
359-390)** 

38 e 
39 

24/10 Avaliação discente 2ª Etapa  

40 e 
41 

31/10 6.1. Conflito intergrupal* 
6.2. Categorização social e identidade 
social* 

Cerclé & Somat (2001, pp. 97-
112)** 

42 e 
43 

31/10 6.1. Conflito intergrupal* 
6.2. Categorização social e identidade 
social* 

Cerclé & Somat (2001, pp. 97-
112)** 

44 e 
45 

07/11 6.3. Extremismos e polarização Moscovici, S. & Doise, W. (1991, 
pp. 83 - 97).** 

46 e 
47 

07/11 7.2. A teoria das minorias ativas Lima, Rita de Cássia Pereira. 
(2006). Mudança das práticas 
sócio-educativas na FEBEM-SP: 
as representações sociais de 
funcionários. Psicologia & Socie-
dade, 18(1), 56-
62. https://dx.doi.org/10.1590/S01
02-71822006000100008 
(Artigo científico disponível onli-
ne) 

48 e 
49 

14/11 PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 1**** 
PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 2**** 

 

https://dx.doi.org/10.1590/198053143760
https://dx.doi.org/10.1590/198053143760
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822006000100008
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822006000100008
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50 e 
51 

14/11 PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 3**** 
PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 4**** 

 

52 e 
53 

21/11 PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 5**** 
PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 6**** 
Entrega dos trabalhos de grupo 
(Segunda avaliação). 

 

54 e 
55 

21/11 PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 7**** 
PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 8**** 
Entrega dos trabalhos de grupo 
(Segunda avaliação). 

 

56 e 
57 

28/11 PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 9**** 
PCC - Apresentação do trabalho final – 
Grupo 10**** 

 

58 e 
59 

28/11 Encerramento da disciplina - 

60 e 
61 

05/12 Nova Avaliação - 

 
 
 
 
 

VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

a) Aulas expositivas * 

b) Leitura prévia da bibliografia básica ** 

c) Discussão de textos e respostas a questões em pequenos grupos*** 

d) Realização de pesquisa em grupos e ou analise de um acontecimento social (parte 
prática) 

e) O trabalho final e orientação consiste em atividade prática de ensino ***** 

g)         A apresentação dos resultados em sala e a participação consistem em socializar o 
aprofundamento de cada tema de estudo  **** 

 
 
 
 

VII. AVALIAÇÃO 
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A avaliação acontecerá durante todo o semestre letivo e a nota final (NF) será 

expressa pela média aritmética das notas obtidas em: 

 

a) Avaliação I: uma verificação de aprendizagem individual, por escrito e realizada em 

sala de aula e sem consulta; 

b) Avaliação II: e um trabalho escrito sobre a análise a luz de uma ou mais teorias 

estudadas na disciplina sobre um acontecimento social escolhido pelo grupo (pode ser 

acontecimento no Brasil, em outros países e em qualquer tempo historico). O trabalho 

também poderá ser integrado com as demais disciplinas do semestre (neste caso de 

pesquisa). A integração é opcional. O trabalho será em grupo (5 ou 6 alunos), e envolverá 

preliminarmente a escolha do acontecimento, a realização  da análise (extra-sala) e 

apresentação dos resultados em sala.  

Os trabalhos em grupo realizados em sala, em seu conjunto, bem como a 

qualidade da sua apresentação e a participação dos alunos na disciplina poderão 

acrescentar até 1 ponto na nota relativa à primeira avaliação (prova individual). 

Observação: Além da nota (média igual ou superior a seis), constitui-se como requisito 

indispensável para aprovação ter no mínimo 75% de presença nas aulas. 

 A atribuição de notas para provas ou trabalhos escritos levarão em conta os 

seguintes critérios: 

 a) Objetividade, clareza e coerência nas ideias pautadas no documento. 

b) Pertinência dos assuntos em relação aos objetivos da disciplina. 

c) Iniciativa no uso de bibliografia complementar adequada, além das 

indicadas (para o trabalho). 

d) Cuidado ético e científico nos procedimentos de pesquisa e ou análise 

de um acontecimento social. 

e) Apresentação sistemática das atividades de pesquisa ou da analise 

social. 

 
 

 

Observações úteis: 

a) O aluno que chegar após a chamada avise ao professor apenas no final das aulas do 

dia para que não fique com falta nas quatro. 

b) Solicitamos manter o telefone celular no modo silencioso no decorrer das aulas. 
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VIII. NOVA AVALIAÇÃO 
 

Conforme previsto no artigo 70, parágrafo 2° da Resolução 017/Cun/97, a qual 

dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC, terá direito a uma nova 

avaliação, no final do semestre, o aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas 

de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco), exceto nas 

disciplinas que envolvam Estágio Curricular, Prática de Ensino e Trabalho de Conclusão 

do Curso ou equivalente, ou disciplinas de caráter prático que envolva atividades de 

laboratório ou clínica, definidas pelo Departamento e homologados pelo Colegiado de 

Curso, para as quais a possibilidade de nova avaliação ficará a critério do respectivo 

Colegiado do Curso. 

A nota final do aluno considerando a nova avaliação, de acordo com Artigo 71, 

parágrafo 3o, será calculada através da média aritmética entre a média das notas das 

avaliações parciais e a nota obtida na Nova Avaliação. 

 
 

IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
 
CAMARGO, Brigido Vizeu. AIDS e representações sociais à busca de sentidos. Natal: Ed. 

da UFRN, 1998. ISBN 8572731040. (Número de chamada Biblioteca 
Central: 616.988AIDS A288/ 1 exemplar disponível). 

 
Giacomozzi, A. I., Antunes, N., Meira, M. V., & Coltro, B. P. (2017). Perigoso, mas gostoso: 

representações sociais do Barebacking em Florianópolis. Revista de Ciências Huma-
nas, 51(1), 194-212. Recuperado de 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-
4582.2017v51n1p194/34481 (Artigo científico disponível online) 

 
Jodelet, D. (2001). Os processos psicossociais da exclusão. In Sawaia, B. As artimanhas 

da exclusão. Vozes, Petrópolis. (Número de chamada Biblioteca Central:  316.6 A791 / 
2 exemplares disponíveis) 

 
Lima, R. C. P. (2006). Mudança das práticas sócio-educativas na FEBEM-SP: as represen-

tações sociais de funcionários. Psicologia & Sociedade, 18(1), 56-62. 
doi:https://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822006000100008 (Artigo científico disponível 
online) 

 
Marková, Ivana. (2017). A fabricação da teoria de representações sociais. Cadernos de 

Pesquisa, 47(163), 358-375. doi:https://dx.doi.org/10.1590/198053143760 (Artigo cien-
tífico disponível online) 

 
 
MOSCOVICI, Serge. Perspectivas teórico-metodológicas em representações sociais. 

Paraíba: UFPB, 2005. 603 p. (Número de chamada Biblioteca Central: 316.6 M895p /3 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2017v51n1p194/34481
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2017v51n1p194/34481
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822006000100008
https://dx.doi.org/10.1590/198053143760
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exemplares) 
 
Moscovici, S. & Doise, W. (1991). Conflitos e Consensos Extremos. In S. Moscovici & W. 

Doise. (Eds). Dissensões e Consenso: Uma teoria geral das decisões colectivas. 
Horizonte de Psicologia, Lisboa. (Número de chamada Biblioteca Central: 303.454.7 
M896c/ 1 exemplar) 

 
Neiva, E. R. & Mauro, T. G. (2011). Atitudes e Mudança de Atitudes. In C. V. Torres & E. 

R. Neiva, Psicologia Social: principais Temas e Vertentes (pp. 171-203). Porto Alegre: 
Artmed.  

 
Rodrigues, A., Assmar, E. M. L., Jablonsky, B. (2009). Psicologia social (pp. 13-16, 32-49, 

53-80, 164-187, 345-390). Petrópolis: Vozes.  
 
 
X. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
 
Abric, J.C. (2003).  Abordagem estrutural das representações sociais: desenvolvimentos 

recentes. In: P. H. F., Campos & M. C., Loureiro. (Eds.). Representações sociais e 
práticas educativas (pp. 37-57). Goiânia: UCG.  

Cazals-Ferré, M. P. (2007). Elementos de Psicologia Social (pp. 13-21). Porto: Editora 
Porto. 

 
Cerclé, A.; Somat, A. (2001). Manual de psicologia social (pp. 97-112). Lisboa: Instituto 

Piaget.  
 
Jodelet, D. (2001). Representações sociais: Um domínio em expansão. In D, Jodelet (Ed.). 

As representações sociais (pp.17-44). Rio de Janeiro: EdUERJ.  
 
 
Fischer, G. - N. (2002). Os conceitos fundamentais da Psicologia Social (pp. 41-76). 

Lisboa: Instituto Piaget. 
 
Moscovici, S. (1961/2012). A Psicanálise, sua imagem e seu público (pp. 39-75). 

Petrópolis: Vozes. 
 
 
 
 
Solicitar a pessoa responsável pela monitoria uma parte e buscar outra parte na biblioteca 
e nos sites abaixo indicados. 
 
Sites para consulta:  
 

 http://www.scielo.br/ (base de dados com artigos brasileiros) 

 http://redalyc.uaemex.mx/ (base de dados com artigos ibero-americanos) 

 Outros sites:  

 http://www.laccos.com.br/ (Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e da 
Cognição – LACCOS-UFSC). 

 http://moodle.ufsc.br/ (Plano de ensino, documentos relativos à disciplina, contato 
com o professor, etc.) 

 
XI. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 
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Professora: quartas-feiras das 13:30 as 15:00 horas, sob agendamento. 
 
Estagiária de docência: Maiara Leandro – e-mail: 
maiaraleandro_psico@hotmail.com. 
Estagiária de docência: Maísa Hodecker – e-mail: maisa_hodecker@hotmail.com 

mailto:maiaraleandro_psico@hotmail.com

