ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS
ISOLADAS NO SEMESTRE 2021/2
A solicitação de matrícula em disciplina isolada deverá ser feita por meio do e-mail da
secretaria do Programa de Pós-Graduação (PPG) ao qual a disciplina está vinculada.
O e-mail de contato da secretaria do PPG pode ser encontrado na tabela apresentada a
seguir, na qual também constam informações detalhadas sobre cada uma das disciplinas
(ementas, carga horária, número de créditos professores, horários etc.).
Cópias dos seguintes documentos deverão ser enviadas por e-mail em formato
digitalizado:
•
•
•
•

CPF
Carteira de Identidade (frente e verso)
Certidão de Nascimento e/ou Casamento
Diploma de graduação (frente e verso)

Observações:
(1) O valor de cada disciplina corresponde ao número de créditos multiplicado pelo valor
do crédito (R$ 568,60), com pagamento em até quatro parcelas; (2) a aceitação da
solicitação de matrícula dependerá da disponibilidade de vagas; (3) as datas e horários
das disciplinas poderão sofrer alterações até o início do período de matrículas.

Passo Fundo, junho de 2021.

Divisão de Pós-Graduação – Setor Stricto Sensu
Vice-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade de Passo Fundo

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENVELHECIMENTO HUMANO – PPGEH
pgeh@upf.br

Disciplina

Professor

Créditos

Carga
horária

Laboratorio de Tecnologias

Ana Carolina
Bertoletti De
Marchi e Adriano
Pasqualotti

2

40

Aspesctos Educacionais no
Envelhecimento Humano

Helenice de Moura
Scortegagna e
Cristina Fioreze

2

40

Metodologia da Pesquisa em
Envelhecimento Humano

Ana Luisa
Sant’Anna Alves e
Luciano de Oliveira
Siqueira

2

40

Psicologia do Envelhecimento

Silvana Alba
Scortegagna e
Cleide Fatima
Moretto

2

40

Fundamentos Epistemologicos na
Interdisciplinaridade

Cleide Fatima
Moretto e Helenice
de Moura
Scortegagna

2

40

Bioestatistica

Adriano
Pasqualotti e
Charise Dallazem
Bertol

2

40

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
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
Apresenta 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. Privilegiase a exposição dos alunos à leitura crítica
de artigos e à elaboração de um projeto
de pesquisa
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
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.
Apresenta 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.

Período

Dia da
semana

Horário

05/08/2021
a
07/10/2021

quinta

14:00-17:35

14/10/2021
a
16/12/2021

quinta

14:00-17:35

14/10/2021
a
16/12/2021

quinta

19:20-22:35

15/10/2021
a
17/12/2021

sexta

08:00-11:35

06/08/2021
a
08/10/2021

sexta

14:00-17:35

15/10/2021
a
17/12/2021

sexta

14:00-17:35

