
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

- Sensibilizar-se para a escuta dos aspectos subjetivos dos sujeitos e suas especificidades em diferentes etapas de vida e
níveis de desenvolvimento;
- Desenvolver o senso de responsabilidade nos relacionamentos interpessoais, envolvendo sujeitos de diferentes níveis de
desenvolvimento;
- Realizar auto-cuidado, zelando pela integridade física, mental e bem estar próprio e do outro;
- Respeitar as diferenças, sem discriminação e atentando para a inclusão social;
- Agir de forma solidária e colaborativa, estar atento à escuta qualificada .

Atitudes

- Adaptar discursos e práticas às necessidades de cada etapa do ciclo de vida, observando especificidades relativas a
aspectos cognitivos, psicomotores e estruturais;
- Desenvolver habilidades técnicas de escrita de relatórios;

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

- Compreender os processos psicológicos básicos da gestação e puerpério, infância, adolescência, vida adulta - juventude,
maturidade, velhice;
- Compreender o contexto social como rede de significados simbólicos e conhecer os direitos humanos;
- Conhecer os aspectos psicológicos que podem influenciar a construção do vínculo mãe-bebê e compreender os
processos de planejamento familiar e concepção;
- Identificar as diversas expressões de subjetividade de forma contextualizada.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Abordagem do desenvolvimento do ciclo de vida, compreendendo o ser humano no seu aspecto biopsicossocial.  Estudo
dos processos psicológicos básicos nas etapas fundamentais e da constituição dos processos normais e patológicos.
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Conteúdo Programatico
•Desenvolvimento normal dos processos psíquicos;
•Noções básicas sobre a constituição da vida mental;
•A gestação e os processos psicológicos mais frequentes;
•Díade mãe- filho e sua determinação na constituição da personalidade;
•A criança de 0 a 3 anos – formas de comunicação,  emoções e  constituição da  identidade;
 •A criança de 3 a 6 anos – Questões de gênero, o brincar como processo de maturação e a influência da educação no

desenvolvimento da personalidade;
 • A criança de 6 a 12 anos – Relacionamento com os pais, interferências culturais e  grupais;
 •Puberdade e Adolescência – crise de identidade, relação corpo- mente, maturidade sexual;
 •Ser adulto – Adulto jovem e o desenvolvimento da autonomia e a meia-idade e suas crises e vitórias.
 •Ser idoso – perdas e ganhos

  

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Aulas expositivo-dialogadas, discussões, seminários, estudos de casos e situações-problema.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
A avaliação se desenvolverá de forma processual, incluindo a elaboração de folderes e  slides para seminários, do livro da
vida e atividades de integração com elaboração de resumos, além de mapas conceituais, considerando o desenvolvimento
das competências requeridas.
Serão realizadas 3 avaliações.

Recursos
Multimídia, caixa de som, quadro, papel ofício, lápis de cor, lápis cera,pincel piloto, tatames.
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