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DISCIPLINAS E EMENTAS 
 

CURSOS DE MESTRADO e DOUTORADO 
 
 
 

 
ASPECTOS EDUCACIONAIS NO ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Discute questões fundamentais referentes ao papel da educação numa sociedade que 

envelhece, considerando os aspectos éticos, cognitivos, metodológicos e tecnológicos que o processo 

educativo envolve ao longo do curso da vida. Debate a educação como possibilidade na construção 

sociocultural e individual da velhice e do envelhecimento como forma de qualificar a vida na 

perspectiva da longevidade. 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 
 

BIOESTATÍSTICA 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Apresentar as técnicas de estatística descritiva e inferencial aplicadas na área do 

envelhecimento.  Capacitar  o  aluno  a  organizar,  descrever  e  resumir  dados  experimentais  e 

interpretar os resultados e achados por intermédio de aplicativos de análise estatística. Desenvolver 

a análise reflexiva-argumentativa tanto de planejamento quanto de tratamento estatístico utilizado 

na área do envelhecimento. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 
 

BIOÉTICA EM ENVELHECIMENTO 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Aspectos históricos da bioética e suas relações com o envelhecimento humano. Princípios 

da bioética. As várias dimensões da vida do idoso no contexto individual e social nas diferentes 

circunstâncias contextuais e nas intercorrências do viver humano. Análise sobre a bioética e a 

multidimensionalidade do viver/envelhecer do idoso como sujeito individual e coletivo responsável. 

Reflexões e trâmites bioéticos e legais sobre pesquisas com seres humanos e animais. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO
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CUIDADO NA MULTIMENSIONALIDADE DO ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Trata da dinâmica dependência-autonomia do idoso nos seus diversos espaços de vida 

(domicílio, instituições, grupos de convivência) promovendo a discussão em torno da educação e do 

cuidado de si e do outro, enquanto recursos para a obtenção de bem-estar físico e emocional, 

considerando o protagonismo do idoso, bem como as práticas de cuidado da família, das equipes 

técnicas e das redes de apoio comunitárias. 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 

 
 
 

EPIDEMIOLOGIA 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Apresenta os métodos epidemiológicos de interesse para o estudo do processo de 

envelhecimento humano. Reflexão crítica e interpretação sobre investigações epidemiológicas em 

grupos populacionais. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 

 
 
 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I** 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Apresenta os pressupostos da docência no ensino superior a partir de concepções teóricas 

mais  amplas  sobre  a  construção  do  conhecimento,  tais  como a  interdisciplinaridade.  Focaliza  a 

estrutura do ensino superior no Brasil, a partir das exigências legais e especificidades institucionais. 

Aborda  as  diferentes  visões  sobre  o  que  é  ensinar  e  o  que  é  aprender.  Discorre  sobre  os 

instrumentos ou recursos para a transposição didática dos conteúdos, planejamento e avaliação. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 

 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II** 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Atividade prática de formação didático-pedagógica, planejamento, execução e avaliação do 

processo ensino-aprendizagem aplicado ao contexto do ensino superior. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO
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ESTÁGIO DE DOCÊNCIA III** 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Atividade prática de formação didático-pedagógica, planejamento, execução e avaliação do 

processo ensino-aprendizagem aplicado ao contexto do ensino superior. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 

 
FISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Alterações anátomo-fisiológicas dos órgãos e tecidos no processo de envelhecimento 

humano. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 

 
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS NA INTERDISCIPLINARIDADE* 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Discute as questões da produção do conhecimento a partir de suas vertentes históricas, 

apresentando os elementos epistemológicos constituidores do pensamento científico moderno e 

contemporâneo; analisa as mudanças paradigmáticas do pensamento pelo viés da plausibilidade 

científica; estuda o envelhecimento humano a partir da interdisciplinaridade, complexidade e 

inovação. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 

 
 
 

GERONTECNOLOGIA 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Apresenta os pressupostos teóricos quanto ao uso das tecnologias na área da gerontologia. 

Discute o uso das tecnologias inovadoras aplicadas no processo de envelhecimento. Aborda as 

questões relativas ao uso das tecnologias inovadoras para monitoramento, prevenção, auxílio, 

reabilitação e intervenção à pessoa idosa. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA
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LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Investiga as diferentes alternativas de uso das tecnologias de informação e comunicação 

no processo de planejamento de pesquisa. Visa à produção de conhecimento prático voltado à 

autoria de elaboração, editoração e redação de materiais e documentos instrucionais e educacionais, 

e planejamento de disciplinas e cursos de educação a distância. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 

 
METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENVELHECIMENTO HUMANO* 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Apresentar diferentes caminhos de se construir conhecimento e trabalhar questões 

referentes à elaboração de uma pesquisa que envolve a complexidade de um curso multidisciplinar. 

Discutem-se questões teóricas e práticas associadas aos delineamentos e a questões éticas na 

pesquisa com idosos, nos campos da saúde e das ciências sociais. Privilegia-se a exposição dos alunos 

à leitura crítica de artigos e à elaboração de um projeto de pesquisa. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 

 
MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Estuda aspectos teóricos e conceituais básicos da metodologia qualitativa de pesquisa 

aplicada à área do envelhecimento; o delineamento e as técnicas da pesquisa: os tipos de pesquisa 

quanto a natureza, a abordagem, os objetivos e os principais procedimentos; técnicas e métodos de 

coleta e análise dos dados. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 

 
NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Avaliação nutricional e necessidades nutricionais no processo de envelhecimento. Doenças 

relacionadas a deficiências nutricionais. Tendência atual sobre suplementação na velhice. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA
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POLÍTICAS PÚBLICAS E ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Estuda as perspectivas teórico-metodológicas das políticas públicas e políticas sociais no 

contexto do envelhecimento populacional. Discute sobre o contexto do Estado, da sociedade e da 

cidadania pelo prisma do envelhecimento humano. Examina os aspectos institucionais da proteção 

social, em nível internacional e nacional. 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 

 
PSICOLOGIA DO ENVELHECIMENTO 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Aborda os fundamentos teóricos e conceituais da psicologia sobre o envelhecimento 

humano, os aspectos cognitivos, afetivos e de personalidade, focalizando a avaliação e a intervenção 

psicológica, e a validade dos instrumentos utilizados. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 
 
 
 

 

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE DOUTORADO I 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Aborda aspectos teóricos, abordagens metodológicas e tecnológicas aplicadas ao processo 

do envelhecimento humano na perspectiva da interdisciplinaridade. 
 
 

 
SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE DOUTORADO II 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Aborda aspectos teóricos, abordagens metodológicas e tecnológicas aplicadas ao processo 

do envelhecimento humano na perspectiva da interdisciplinaridade. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 

 
 
 

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE DOUTORADO III 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Aborda aspectos teóricos, abordagens metodológicas e tecnológicas aplicadas ao processo 

do envelhecimento humano na perspectiva da interdisciplinaridade. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO
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SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE DOUTORADO IV 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Aborda aspectos teóricos, abordagens metodológicas e tecnológicas aplicadas ao processo 

do envelhecimento humano na perspectiva da interdisciplinaridade. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 

 
 
 

TEORIAS BIOLÓGICAS E PSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO* 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Estuda as bases conceituais das teorias do envelhecimento humano em seus aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais. 

LINHA DE PESQUISA I: GERONTECNOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 

 
 
 

VELHICE, SAÚDE E SOCIEDADE 

OPTATIVA – Carga Horária: 40 horas/aula – Créditos: 2 

EMENTA: Estuda o processo de envelhecimento humano por meio dos aspectos históricos e 

demográficos, na perspectiva do curso de vida. Contextualiza os processos de saúde e doença na 

perspectiva antropológica. Problematiza a velhice enquanto imaginário socialmente construído ao 

longo do tempo, contemplando as particularidades culturas e realidades socioeconômicas. 

LINHA DE PESQUISA II: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
 
 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO I 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Atividade semestral obrigatória desenvolvida a partir de encontros de orientação para a 
definição de um tema sobre envelhecimento humano proposto pelo orientador, vinculado a uma 
linha de pesquisa do programa, e para elaboração de um projeto de pesquisa. 

 

 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO II 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Atividade semestral obrigatória desenvolvida a partir de encontros de orientação para a 
delimitação do objeto de investigação e formatação do projeto de pesquisa, com vistas ao 
encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa da UPF e à realização do exame de qualificação do 
projeto de dissertação. 
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ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO III 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Atividade semestral obrigatória desenvolvida a partir de encontros de orientação para 
análise de andamento de execução do projeto de dissertação, com vistas à elaboração de dissertação 
de mestrado. 

 
 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO IV 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Atividade semestral obrigatória desenvolvida a partir de encontros de orientação para 
discussão do desenvolvimento de projeto de dissertação, com vistas à defesa de dissertação de 
mestrado. 

 
 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO V*** 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Atividade semestral obrigatória desenvolvida a partir de encontros de orientação para 
discussão do desenvolvimento de projeto de dissertação, com vistas à defesa de dissertação de 
mestrado. 

 

 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO VI*** 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Atividade semestral obrigatória desenvolvida a partir de encontros de orientação para 
discussão do desenvolvimento de projeto de dissertação, com vistas à defesa de dissertação de 
mestrado. 

 

 
ORIENTAÇÃO DE TESE I 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Aprimoramento do pré-projeto apresentado no processo de seleção nos seus aspectos 
teóricos e metodológicos. 

 
 

ORIENTAÇÃO DE TESE II 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Aprimoramento do pré-projeto apresentado no processo de seleção nos seus aspectos 
teóricos e metodológicos. 

 
 

ORIENTAÇÃO DE TESE III 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Aprofundamento dos aspectos teóricos e metodológicos do projeto de tese com vistas ao 
exame de qualificação interna. 
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ORIENTAÇÃO DE TESE IV 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Aprofundamento dos aspectos teóricos e metodológicos do projeto de tese com vistas ao 
exame de qualificação interna. 

 

 

ORIENTAÇÃO DE TESE V 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Aprofundamento do desenvolvimento da tese com vistas ao exame de qualificação. 
 
 

ORIENTAÇÃO DE TESE VI 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Aprofundamento do desenvolvimento da tese com vistas ao exame de qualificação. 
 
 

ORIENTAÇÃO DE TESE VII 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Desenvolvimento da estrutura de tese com vistas à defesa. 
 
 

ORIENTAÇÃO DE TESE VIII 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Desenvolvimento da estrutura de tese com vistas à defesa. 
 

 

ORIENTAÇÃO DE TESE IX*** 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Desenvolvimento da estrutura de tese com vistas à defesa. 
 
 

ORIENTAÇÃO DE TESE X*** 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 20 horas/aula – Créditos: 1 

EMENTA: Desenvolvimento da estrutura de tese com vistas à defesa. 
 
 
 
 

*   Disciplina obrigatória para discentes do Mestrado. Para discentes do Doutorado é optativa. 

**   Disciplina obrigatória para discentes bolsistas. 

***   Disciplina obrigatória para discentes que solicitarem prorrogação. 
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