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I. IDENTIFICAÇÃO
Curso: Psicologia Semestre:   2021.2                             Turma: 06319
Disciplina: Psi 7607 – Psicopatologia II                     Horas/aula semanais:3h40                Horário: 307303

PCC: NA CH Teórica: 54h    CH Prática: NA Disciplina Obrigatória                  Equivalência:  PSI55041

CH Total: 54h       CH Síncrona: 25    CH Assíncrona:  29

Professoras: Ana Lúcia Marsillac                           e-mail: ana.marsillac@ufsc.br
Daniela Ribeiro Schneider                  e-mail: danischneiderpsi@gmail.com

Estagiário de Docência: Maurício Lopes                e-mail: lopesmauricio92@gmail.com
Monitoras: Daniela Pichetti                                     e-mail: danipichetti@gmail.com
Isabella Vitti                                                            e-mail: isabellapvitti@gmail.com
Pré-requisitos: Psi 7507 – Psicopatologia I Oferta para os cursos: Psicologia

II. EMENTA
Transtornos mentais graves. Psicoses. As psicoses em uma perspectiva sócio histórica, clínica e
institucional.

III. TEMAS DE ESTUDO
Controvérsias histórico-epistemológicas envolvidas na disciplina psicopatologia; a Reforma Psiquiátrica Brasileira e os
desafios para uma nova psicopatologia crítica; personalidade e psicopatologia; quadros psicóticos: esquizofrenias;
distúrbio bipolar de humor. Dependência de drogas.

IV. OBJETIVOS
▪ Discutir os diferentes aspectos históricos e epistemológicos envolvidos na temática da psicopatologia;
▪ Conhecer os desafios da Reforma Psiquiátrica Brasileira para a psicopatologia;
▪ Conhecer a psicopatologia fenomenológica e a psicopatologia crítica;
▪ Conhecer os elementos centrais dos principais quadros psicóticos e dos problemas relacionados ao uso de
álcool e outras drogas;
▪ Fornecer fundamentos teóricos e instrumentos básicos para a atuação do psicólogo na área da psicopatologia;

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA
Todos os materiais da disciplina (Referências básicas)  encontram-se no Moodle da disciplina por aula como arquivos ou
links de acesso.

ATENÇÃO:
As atividades síncronas ocorrerão sempre nas terças-feiras, das 08:30 às 10:00
Os links de acesso às aulas serão disponibilizados no Moodle

Estas atividades serão gravadas e ficarão disponíveis por aula no Moodle
Presenças: Contabilizadas pelas Atividades Síncronas ou pelo Fórum para registro sobre a atividade síncrona, realizado
pela visualização da aula gravada ou pela leitura dos textos da aula;
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Semana Data Conteúdo Referências Método/Recurso

1 26/10/21

Apresentação do
programa;

Questões centrais em
torno da definição da
Psicopatologia;

Profª Ana L. Marsillac
Profª Daniela R
Schneider

Martins, F. (1999). O que é pathos. Revista
Latinoamericana de Psicopatologia
Fundamental, São Paulo, v. II, n. 4, p. 62-80.
Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v2n4/1415-4714-rlp
f-2-4-0062.pdf

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

2 02/11/21

Feriado Assistir o Filme: Coringa:
https://drive.google.com/drive/folders/13WEn6F
gC1Y_toQpag6DblOpDpT9xbZKf
Este filme dialoga de forma transversal com a
disciplina.
(tempo: 2h)

- Assíncrona: Assistir ao
filme +  Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula
(tempo previsto: 3h)

3 09/11/21

Caminhos históricos e
epistemológicos da
psicopatologia

Profª Ana L. Marsillac

Foucault, M. (2000). Segunda Parte: Loucura e
cultura, A constituição histórica da doença
mental, A loucura, estrutura global In: Doença
mental e Psicologia, Rio de Janeiro: Tempo
brasileiro. Disponível em:
http://www.foucault.ileel.ufu.br/sites/foucault.il
eel.ufu.br/files/agenda_ledif_anexos/doenca_m
ental_e_psicologia_-_michel_foucault_1.pdf
(Este livro também pode ser encontrado na
Biblioteca Universitária)

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

4 16/11/21
De que Psicopatologia
estamos falando?

Profª Ana L. Marsillac

Roudinesco, E. (2009).  Medicina, psiquiatria e
psicanálise: semiologia do sujeito, In: Em
defesa da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar editor

(Será disponibilizado cópia do capítulo
digitalizado no Moodle aos estudantes)
(Este livro também pode ser encontrado na
Biblioteca Universitária)

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

5
23/11/21

Transformações nas
políticas públicas em
Saúde Mental: impactos
para o campo da
Psicopatologia.

Desafios da Reforma
Psiquiátrica no campo da
Psicopatologia.

Profª Ana L. Marsillac

Cruz, N. F. O.; Gonçalves, R. W, & Delgado, P.
G. G. (2020). Retrocesso da reforma
psiquiátrica: o desmonte da política nacional de
saúde mental brasileira de 2016 a 2019. In:
Trabalho, Educação e Saúde, 18(3),
e00285117. Epub July 15,
2020.https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol002
85

Vídeo: Paulo Amarante fala sobre retrocessos
na política de saúde mental. ABRASCO, 2019.
Disponível em:
https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/
sistemas-de-saude/paulo-amarante-fala-sobre-re
trocessos-na-saude-mental/39546/

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v2n4/1415-4714-rlpf-2-4-0062.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v2n4/1415-4714-rlpf-2-4-0062.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/13WEn6FgC1Y_toQpag6DblOpDpT9xbZKf
https://drive.google.com/drive/folders/13WEn6FgC1Y_toQpag6DblOpDpT9xbZKf
http://www.foucault.ileel.ufu.br/sites/foucault.ileel.ufu.br/files/agenda_ledif_anexos/doenca_mental_e_psicologia_-_michel_foucault_1.pdf
http://www.foucault.ileel.ufu.br/sites/foucault.ileel.ufu.br/files/agenda_ledif_anexos/doenca_mental_e_psicologia_-_michel_foucault_1.pdf
http://www.foucault.ileel.ufu.br/sites/foucault.ileel.ufu.br/files/agenda_ledif_anexos/doenca_mental_e_psicologia_-_michel_foucault_1.pdf
https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00285
https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00285
https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/sistemas-de-saude/paulo-amarante-fala-sobre-retrocessos-na-saude-mental/39546/
https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/sistemas-de-saude/paulo-amarante-fala-sobre-retrocessos-na-saude-mental/39546/
https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/sistemas-de-saude/paulo-amarante-fala-sobre-retrocessos-na-saude-mental/39546/


6
30/11/21

A psicopatologia
fenomenológica: o vivido
como ponto de partida

Profª Daniela R
Schneider

Serpa Jr., O. D. et al. (2007). A inclusão da
subjetividade no ensino da Psicopatologia.
Interface - Comunic. Saúde, Educ., v.11, n.22,
p.207-22. Disponível em
https://www.scielo.br/pdf/icse/v11n22/03.pdf
Schneider, D. R. (2017). Existe uma
psicopatologia existencialista? In: Angerami, V.
(Org). (2017). Psicoterapia
Fenomenológica-Existencial. Belo Horizonte:
Ed. Artesã. (Será disponibilizado cópia do
capítulo digitalizado no fórum aos alunos).

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

7 07/12/21

O Contexto psicossocial
na base das psicoses –
família, sociedade e
loucura
Colonialidade, alienação e
liberdade: as questões
culturais e raciais como
condição da loucura
Profª Daniela R
Schneider

Fanon, F. (2008). O preto e a psicopatologia.
Em: Pele negra, máscaras brancas. Salvador:
EDUFBA.
Disponível em
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/
2014/05/Frantz_Fanon_Pele_negra_mascaras_b
rancas.pdf
Vídeo: Frantz Fanon e a dialética da violência,
com Renato Nogueira. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=nzH-vm-MO38

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

8 14/12/21

A psicopatologia e a
relação com o
Inconsciente: a
perspectiva Freudiana

Profª Ana L. Marsillac

Freud, S. (1924[1923])  Neurose e Psicose, In:
_____. Obras completas, volume XIX.

Disponível em:
http://www.freudonline.com.br/livros/volume-1
9/vol-xix-6-neurose-e-psicose-1924-1923/

Freud, S. (1924[1923])  A perda da realidade na
neurose e psicose, In: _____. Obras completas,
volume XIX. Disponível em:

http://www.freudonline.com.br/livros/volume-1
9/vol-xix-9-a-perda-da-realidade-na-neurose-e-
na-psicose-1924/

Vídeo - Questões entre a Psicanálise e o DSM:
Christian Dunker
https://youtu.be/WP4pdaC1PYk

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

Recesso de 18/12/21 a 30/01/2022

9
01/02/22

A psicopatologia e a
relação com a linguagem:
a perspectiva Lacaniana

Profª Ana L. Marsillac

Calligaris, C. (1989) A estrutura psicótica fora
de crise e Desencadeamento e evolução da
crise, In: Introdução a uma clínica diferencial
das psicoses, Porto Alegre: Artes Médicas.
(Será disponibilizado cópia do capítulo
digitalizado no Moodle aos estudantes)
Ramalho, R. M. (2017).  Uma história para se
incluir: a direção da cura na clínica das
psicoses, In: Backes, Carmen. (Org.) A clínica
psicanalítica na contemporaneidade. [online].
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007, 118 p.
ISBN 978-85-386-0387-0.
https://static.scielo.org/scielobooks/ckhzg/pdf/c
osta-9788538603870.pdf

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

10
08/02/22

Critérios do  DSM para

American Psychiatric Association (2014).
Manual diagnóstico e estatístico de transtornos
mentais. 5ª ed. (DSM V). Porto Alegre:

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de

https://www.scielo.br/pdf/icse/v11n22/03.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Frantz_Fanon_Pele_negra_mascaras_brancas.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Frantz_Fanon_Pele_negra_mascaras_brancas.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Frantz_Fanon_Pele_negra_mascaras_brancas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nzH-vm-MO38
http://www.freudonline.com.br/livros/volume-19/vol-xix-6-neurose-e-psicose-1924-1923/
http://www.freudonline.com.br/livros/volume-19/vol-xix-6-neurose-e-psicose-1924-1923/
http://www.freudonline.com.br/livros/volume-19/vol-xix-6-neurose-e-psicose-1924-1923/
http://www.freudonline.com.br/livros/volume-19/vol-xix-6-neurose-e-psicose-1924-1923/
http://www.freudonline.com.br/livros/volume-19/vol-xix-9-a-perda-da-realidade-na-neurose-e-na-psicose-1924/
http://www.freudonline.com.br/livros/volume-19/vol-xix-9-a-perda-da-realidade-na-neurose-e-na-psicose-1924/
http://www.freudonline.com.br/livros/volume-19/vol-xix-9-a-perda-da-realidade-na-neurose-e-na-psicose-1924/
https://youtu.be/WP4pdaC1PYk
https://static.scielo.org/scielobooks/ckhzg/pdf/costa-9788538603870.pdf
https://static.scielo.org/scielobooks/ckhzg/pdf/costa-9788538603870.pdf


Esquizofrenia e
Bipolaridade

Profª Daniela R
Schneider

Artmed.
Disponível em
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/20
18/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Tran
stornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
(pp 87-122 esquizofrenia e pp 123-154 -
Bipolar).
Filme Shine:
https://drive.google.com/file/d/1vSUDUs25emiVBU
qfDoLO0kElVQCMakl4/view?usp=sharing

conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

Entrega da 1ª atividade
avaliativa

11 15/02/22

Esquizofrenia: Símbolo
Sagrado da Psiquiatria

Profª Daniela R
Schneider

Castro, Fernando G. (2016).  Introdução à
Psicanálise Existencial. Curitiba: Juruá. (cap. 6)
- Será digitalizado para os alunos.

Laing, R. D. (1987). O Eu Dividido: estudo
existencial da sanidade e loucura. Petrópolis:
Vozes. (Será disponibilizado cópia do capítulo
digitalizado no fórum aos alunos).

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

12 22/02/22

Distúrbio Bipolar de
Humor

Profª Daniela R
Schneider

Moreira, Virginia, & Bloc, Lucas. (2012).
Fenomenologia do tempo vivido no transtorno
bipolar. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 28(4),
443-450. Disponível em
https://www.scielo.br/pdf/ptp/v28n4/05.pdf

Tofoli (2004). Transtorno afetivo bipolar de
difícil controle e “encosto”: um caso da
interação entre medidas terapêuticas, técnicas e
religiosas.
Disponível em
https://www.researchgate.net/publication/26331
4568_Transtorno_afetivo_bipolar_de_dificil_co
ntrole_e_encosto_um_caso_da_interacao_entre
_medidas_terapeuticas_tecnicas_e_religiosas_R
efractory_bipolar_disorder_and_spirit_obsessio
n_a_case_of_inter-relation

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

13 01/03/22 Feriado
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS
Preparação do trabalho em grupo

Leitura das referências
indicadas
- Assíncrona: Atividade
de consolidação (tempo
previsto: 2h)

14
08/03/22

Tóxicos e Manias
Profª Ana L. Marsillac

Escolher no mínimo 2 textos para leitura, In:
Revista da Associação psicanalítica de Porto
Alegre: Tóxicos e Manias - n° 26, 2004. - Porto
Alegre: APPOA.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LO
YzUcXrsdg9VKnkbFPCLe79gayuqRb-?fbclid
=IwAR3IsYC507pwE__PlHniu8iULnE56v8Qr
x4dw8gO0e7VMD8mKyho364FwZg

- Síncrona: Plataforma
Google Meet (apresentação
de conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de consolidação
da frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

15
15/03/22

Acompanhamento
Terapêutico como

Marsillac, A. L et. al. (2018). Contribuições da
psicanálise ao acompanhamento terapêutico:
alguns apontamentos para a formação clínica do
psicólogo. Psicologia em Revista, 24(2), 559-576.

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de

http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vSUDUs25emiVBUqfDoLO0kElVQCMakl4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSUDUs25emiVBUqfDoLO0kElVQCMakl4/view?usp=sharing
https://www.scielo.br/pdf/ptp/v28n4/05.pdf
https://www.researchgate.net/publication/263314568_Transtorno_afetivo_bipolar_de_dificil_controle_e_encosto_um_caso_da_interacao_entre_medidas_terapeuticas_tecnicas_e_religiosas_Refractory_bipolar_disorder_and_spirit_obsession_a_case_of_inter-relation
https://www.researchgate.net/publication/263314568_Transtorno_afetivo_bipolar_de_dificil_controle_e_encosto_um_caso_da_interacao_entre_medidas_terapeuticas_tecnicas_e_religiosas_Refractory_bipolar_disorder_and_spirit_obsession_a_case_of_inter-relation
https://www.researchgate.net/publication/263314568_Transtorno_afetivo_bipolar_de_dificil_controle_e_encosto_um_caso_da_interacao_entre_medidas_terapeuticas_tecnicas_e_religiosas_Refractory_bipolar_disorder_and_spirit_obsession_a_case_of_inter-relation
https://www.researchgate.net/publication/263314568_Transtorno_afetivo_bipolar_de_dificil_controle_e_encosto_um_caso_da_interacao_entre_medidas_terapeuticas_tecnicas_e_religiosas_Refractory_bipolar_disorder_and_spirit_obsession_a_case_of_inter-relation
https://www.researchgate.net/publication/263314568_Transtorno_afetivo_bipolar_de_dificil_controle_e_encosto_um_caso_da_interacao_entre_medidas_terapeuticas_tecnicas_e_religiosas_Refractory_bipolar_disorder_and_spirit_obsession_a_case_of_inter-relation
https://www.researchgate.net/publication/263314568_Transtorno_afetivo_bipolar_de_dificil_controle_e_encosto_um_caso_da_interacao_entre_medidas_terapeuticas_tecnicas_e_religiosas_Refractory_bipolar_disorder_and_spirit_obsession_a_case_of_inter-relation


dispositivo clínico e
político

Profª Ana L. Marsillac

Disponível em:
https://dx.doi.org/10.5752/P.1678-9563.2018v24n2
p559-576

Cursos e Materiais audiovisuais em:
https://lapcip.paginas.ufsc.br/producoes-audio-
visuais-lapcip/

consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)

Entrega do trabalho
Avaliação 3

16 22/03/22

Encerramento da
disciplina

Profª Ana L. Marsillac
Profª Daniela R
Schneider

Nova Avaliação

Até dia 22/03/22 será realizada uma prova para
quem não atingiu a média 6.0 para passar
direto.

- Síncrona: Plataforma
Google Meet
(apresentação de
conteúdo e dúvidas)
(tempo prev: 1:30h)
- Assíncrona: Leituras +
Atividade de
consolidação da
frequência + gravação
aula (tempo previsto: 2h)
Nova Avaliação

COMENTÁRIO: Carga horária que será trabalhada mediante atividades
pedagógicas não presenciais síncronas e assíncronas, bem como detalhamento das
mesmas;

Carga horária total: 54
CH Síncrona: 21
CH Assíncrona:  33

https://dx.doi.org/10.5752/P.1678-9563.2018v24n2p559-576
https://dx.doi.org/10.5752/P.1678-9563.2018v24n2p559-576


VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
- Exposições orais/Discussão/Debates/sessão de esclarecimento de dúvidas por meio de recursos digitais;
- Web conferência com palestrantes convidados;
- Leitura dos textos obrigatórios
- Atividades de análise de textos e vídeos (a partir de textos, palestras on line, vídeos, filmes).

Ferramentas de ensino remoto:
- Web conferências via plataforma Meet. O link para acessar as aulas será disponibilizado no moodle. As aulas
síncronas ocorrerão nas terças-feiras, entre 8:30 e 10:00. As aulas serão gravadas e ficarão disponíveis para os
estudantes assistirem de forma assíncrona.
- Vídeos gravados (produzidos pelo próprio professor, pelos estudantes como parte de uma atividade avaliativa
ou outros disponíveis nas redes usado com objetivo pedagógico).
- Enquetes, questionários e quizzes (no moodle)
- Podcasts (A)
O Moodle será a plataforma oficial da disciplina.

VII. AVALIAÇÃO
A) Avaliação 1 – Escrever em até 2 páginas, reflexões sobre o conteúdo de um dos vídeos disponibilizados
como complementares às aulas 5, 7 ou 8. Destacar suas relações com o cenário atual de Saúde Mental no Brasil
e estabelecer conexões com os textos da disciplina. Deverá ser entregue no Moodle até dia 08/02/22. (3 pontos)

B) Avaliação 2 – Participação nas atividades síncronas e assíncronas, (1 ponto).
Critérios para avaliação: participação, análise crítica, clareza e coerência nas ideias apresentadas. Pertinência dos
assuntos em relação aos objetivos da disciplina. Leitura dos textos sugeridos. Mínimo de 75% de frequência.

C) Avaliação 3 – Trabalho final (em grupo de 3 até 5 pessoas), que pode ser entregue de forma escrita (Máx. 6
p.), podcast ou vídeo - Com base nas referências indicadas e conteúdo das aulas, elaborar uma análise sobre um
dos temas trabalhados na disciplina, articulando uma discussão teórica e questões sócio históricas do campo da
saúde mental. Deverá ser entregue no Moodle até dia 15/03/22. (6 pontos)

A nota final (NF) será o resultado da soma dos pontos A+B+C:

Observações: A atribuição de notas para avaliações escritas ou apresentações levará em conta os seguintes
critérios:
a) Objetividade, clareza e coerência das ideias pautadas no documento ou na apresentação;
b) Uso correto das regras da língua portuguesa e das normas da ABNT ou APA, quando escrito;
c) Conhecimento demonstrado das temáticas apresentadas na disciplina;
d) Articulações entre os conceitos desenvolvidos;
e) Análise crítica das possibilidades e limites das intervenções dos psicólogos no campo estudado;

VIII. REGISTRO DE FREQUÊNCIA
A frequência nas atividades síncronas não é obrigatória. Entretanto será registrada a presença de quem participou
da aula síncrona. Os alunos que estiverem presentes registrarão sua própria presença no moodle. Quem não
estiver na parte síncrona deverá demonstrar sua participação na parte assíncrona de cada aula, para valer como
presença, através de comentários sobre a aula gravada e os textos de referência, através do fórum no Moodle
disponível para cada aula.

IX. NOVA AVALIAÇÃO

Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos Cursos de Graduação da
UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do semestre, o aluno com frequência suficiente (FS) e média das
avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco). A nota final, neste caso, será o resultado da média
aritmética entre a média das avaliações do semestre e a nota obtida pelo aluno nessa nova avaliação, conforme previsto
no Artigo 71, parágrafo 3º da citada Resolução.

Será realizada uma prova estilo concurso sobre aspectos gerais visto na disciplina e os quadros psicopatológicos
estudados.



X. SOBRE DIREITO AUTORAL E DE IMAGEM

Visando a resguardar direitos e conferir maior segurança no ambiente virtual, conforme
OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO Nº 003/2021/PROGRAD/SEAI, de 20/4/21:

a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam
contra: a integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material
e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas e
administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da
Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão,
a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC).
b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto dediscentes, sendo
vedado disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de
colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para
qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e
judicialmente.
c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino/aprendizagem são
exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra
finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente.
d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante
concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e
judicialmente.
e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo
ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz.
f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar
as atividades avaliativas originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas
no plano de ensino.
g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição
específicas, a depender de cada situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença
não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) professores(as) para o material de sua
autoria.
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