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Detalhes da disciplina

Código: 1101

Carga horária: 90 horas (0h teóricas, 48h prática, 42h de atividades extras)

Créditos: 6

Requisitos / Critérios de ingresso: Público alvo: estudantes matriculados ou em vias de ingressar 
nos cursos de Mestrado ou Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia. Como 
requisito é necessário estar matriculado em curso de Mestrado ou Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Psicobiologia ou estar realizando estágio probatório para futuro ingresso como pós-
graduando no Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia. No último caso, será exigida uma 
carta do futuro orientador atestando a condição de estágio probatório.

Ementa do curso: Objetivo Propiciar, ao pós-graduando, a experiência prática da docência na área 
de Psicobiologia por meio da organização do Curso de Verão em Psicobiologia, que é promovido 
anualmente, desde o ano de 2001. Espera-se que, ao cumprir esta disciplina prática, o estudante 
desenvolva habilidades de gestão educacional, planejamento pedagógico e de atuação didática em 
sala de aula. Ementa Definição das características gerais do Curso de Verão em Psicobiologia: 
objetivos do curso; público-alvo, número de vagas, período de realização, formato do curso (online, 
híbrido ou presencial), processo seletivo (exigências documentais e critérios de seleção), meios de 
divulgação; cadastro no curso como atividade de extensão na universidade; estratégias de busca de 
fomento; gestão de marketing; gestão financeira; relações públicas: comunicações sobre o curso 
dentro e fora da universidade, contato com candidatos e alunos selecionados; gestão de inscrições 
e condução do processo seletivo; elaboração de cronograma, plano de ensino e material didático; 
recrutamento de pessoal para ministrar aulas; gestão e execução de apoio técnico durante o curso; 
processo de avaliação de participantes; processo autoavaliativo para monitoramento de qualidade; 
confecção e distribuição de certificados; redação de relatório final do curso. Avaliação O estudante 
será avaliado de acordo com os seguintes critérios: Assiduidade nos encontros síncronos (mínimo 
de 75% de presença, que será computada pelo relatório de reunião gerado no Google Meet; 
Participação nas ações executadas pelas equipes; Participação (apoio técnico ou ministrar aulas) 
durante a realização da 23a edição do Curso de Verão em Psicobiologia, a ser realizado no mês de 
janeiro de 2023 (datas exatas ainda a serem definidas); Preenchimento de questionário 
autoavaliativo que será enviado ao final da disciplina. O conceito final (A, B, C ou D) será atribuído 
pelo docente responsável pela disciplina baseando-se em avaliação qualitativa da atuação do 
estudante dentro dos 4 critérios avaliativos descritos acima. Será considerado aprovado o estudante 



que obtiver, no mínimo, 75% de presença nos encontros síncronos e atingir conceito A, B ou C.

Bibliografia: Por se tratar de disciplina prática, não há bibliografia recomendada.
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