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EMENTA 

Psicologia: objeto de estudo, campos de atuação e metodologia. Aspectos biológico, psicológicos 
e sócio-culturais do comportamento humano. Caracterização do ser humano. Desenvolvimento 
da personalidade Psicanálise,Behaviorismo, Psicologia Analítipca, Psicodrama, Psicopatologia. 
Papéis Sociais.Psicologia e Criminalidade Urbana. 

 
OBJETIVOS 

Reconhecer a importância da psicologia no trabalho do bacharel em direito. Identificar as 
principais características dos desvios de conduta. Utilizar o entendimento dinâmico do 
funcionamento da estruturação psíquica. Ter a capacidade de reconhecer determinadas atitudes 
dos indivíduos. 
 

METODOLOGIA 

Os temas serão desenvolvidos de forma a possibilitar ao estudante a apreensão de seu conteúdo 
e a sua aplicação prática através de aulas expositivas, estudo de textos, atividades com emprego 
de técnicas de dinâmica de grupo, realização de seminários, análise de casos, debates e 
exercícios que exijam leitura e pesquisa do direito positivo, doutrina e jurisprudência. 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1. Psicologia 
 objeto de estudo 
  campos de atuação 
  metodologia.  

 
2. Aspectos biológico, psicológicos e sócio-culturais do comportamento humano.  
3. Caracterização do ser humano.  
4. Desenvolvimento da personalidade 
5. Psicanálise 
6. Behaviorismo 
7. Psicologia Analítica 
8. Psicodrama 
9. Psicopatologia 
10 Papéis Sociais 
11 Psicologia e Criminalidade Urbana. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas e discussões em grupo com mediação do professor 
 

AVALIAÇÕES 

 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 



 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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