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DISCIPLINAS E EMENTAS 

 

 

ABORDAGEM HISTÓRICA E SOCIOECONÔMICA DO ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 60 – Créditos: 4  

EMENTA: Analisa as formas de gestão da velhice por parte da família, da sociedade civil e do Estado, 

verificando o modo como a coletividade projeta a sua própria reprodução, por meio das alterações 

que promove no sentido de gerir a experiência cotidiana, o tempo e o espaço, as idades e os gêneros, 

o trabalho e o lazer. Discute, neste contexto, as implicações da dinâmica econômica e produtiva e as 

desigualdades sociais decorrentes. 

 

 

BIOÉTICA EM ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 60 – Créditos: 4 

EMENTA: Estudos sobre as bases ontológicas: valores, significado e sentido da vida humana 

evidenciando os princípios bioéticos nas relações com os idosos. 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. Reflexão crítica das relações sociais e jurídicas do 

idoso dentro do paradigma do conhecimento e da tecnociência numa dimensão interdisciplinar. 

 

 

BIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

EMENTA: Estudo dos fenômenos biológicos envolvidos no processo de envelhecimento dos seres 

vivos. Caracterização das diferentes fases do envelhecimento nos organismos vivos e os fatores 

endógenos e exógenos que afetam este processo.  Estudo das teorias contemporâneas sobre o 

envelhecimento, de modelos animais na pesquisa sobre o envelhecimento, das principais tendências 

da pesquisa nesse campo e dos processos de continuidade e mudança dos principais sistemas do 

organismo humano e seus determinantes (ênfase nos sistemas imunológico, endócrino-metabólico, 

músculo-esquelético, cardiovascular e nervoso). 
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CUIDADO NA MULTIMENSIONALIDADE DO ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 60 – Créditos: 4 

EMENTA: Ocupa-se com a temática da dimensão cuidativa na multidimensionalidade do ser humano 

no processo de envelhecimento. Trata da importância e da dinâmica dependência-autonomia do 

idoso no âmbito do domicílio, das instituições e dos grupos de convivência, promovendo a discussão 

em torno da educação para o ser saudável considerando os aspectos cuidativos na família, nas 

equipes técnicas e nas redes de apoio comunitárias 

 

 

EPIDEMIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

EMENTA: Desenvolvimento do raciocínio epidemiológico na pesquisa à saúde. Enfoca os diferentes 

tipos de desenhos epidemiológicos.  A Validade e precisão de estudos epidemiológicos. A Tomada de 

decisão com base em evidência científica. Propriedades dos testes diagnósticos. Revisões 

sistemáticas e meta-análise. Transição demográfica E epidemiológica.  

 

 

FÓRUM MULTIDISCIPLINAR DE PROJETOS DE DISSERTAÇÃO  

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 60 – Créditos: 4  

EMENTA: Discutem-se as questões epistemológicas das ciências, apresentando proposições inter e 

multidisciplinares. Estruturação e aperfeiçoamento dos projetos de pesquisa, tendo como foco a 

qualificação. 

 

 

INTELIGÊNCIA, COGNIÇÃO E MEMÓRIA DO ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

EMENTA: Estuda as Estudo dos processos relacionados ao desempenho e a aprendizagem na velhice; 

aborda as características e os determinantes dos déficits cognitivos e as  várias explicações prováveis 

para o déficit de memória observados, ao nível dos modelos estrutural, contextual, neurológico, 

lentidão cognitiva e de memória operatória; analisa a memória enquanto um sistema  formado por 

duas ou mais estruturas ou componentes: a Memória de Curto Prazo (MCP) e a Memória de Longo 

Prazo (MLP);  focaliza o campos de avaliação, prevenção e reabilitação cognitiva por meio de 

utilização de tecnologias  e ambientes virtuais.  
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LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA I: USO DE FERRAMENTAS INSTRUC. NA PRÁTICA DE 

PESQUISA 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

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

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. 

 

 

PESQUISA APLICADA EM ENVELHECIMENTO HUMANO I 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

EMENTA: Estudam-se as características do paradigma qualitativo a partir da compreensão das 

diversas abordagens da pesquisa qualitativa, bem como dos pressupostos epistemológicos inerentes 

à produção científica dessa natureza. Abordam-se técnicas de pesquisa qualitativa - observação; 

entrevista; questionário; estudo de caso; etnografia; história de vida; grupo focal; autobiografia; 

pesquisa participante. Revisa-se formas de análise dos dados qualitativos - análise do discurso; análise de 

conteúdo; análise fenomenológica.  

 

 

PESQUISA APLICADA EM ENVELHECIMENTO HUMANO II  

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

EMENTA: Estuda as situações às quais o método estatístico pode ser aplicado aos dados, em função 

da complexidade dos fenômenos estudados. Problematiza o processo de desenvolvimento da 

capacidade analítica, dedutiva e construtiva quanto ao método de análise metodológica dos dados. 

Reflete acerca das relações entre os fatos biológicos e matemáticos. Analisa a aplicação dos 

conceitos da bioestatística nos objetos de estudo das áreas do envelhecimento humano, geriatria e 

gerontologia.  

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ENVELHECIMENTO HUMANO 

OPTATIVA – Carga Horária: 60 – Créditos: 4 

EMENTA: Estuda os aspectos históricos e sociológicos das políticas públicas e políticas sociais no 

âmbito internacional e no contexto brasileiro. Focaliza as discussões sobre os avanços e retrocessos 

no âmbito do exercício da cidadania e na ampliação dos direitos relacionados à pessoa idosa. 

Examina os contextos dos Direitos Humanos e Direitos Sociais, do Estatuto do Idoso, das Políticas 

Públicas e das Políticas Sociais. 
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PSICOLOGIA DO ENVELHECIMENTO E DA TERMINALIDADE 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

EMENTA: A disciplina aborda os fundamentos biopsicossociais do envelhecimento, focalizando a 

velhice. Discute questões que se revestem de conflitos humanos: vida/morte, 

violência/desamparo/fragilidade, onipotência/impotência. 
 

 

TEORIAS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 

OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 60 – Créditos: 4  

EMENTA: Estudo introdutório das teorias e questões de biologia e do organismo em envelhecimento, 

dos princípios orientadores das teorias e das abordagens da educação gerontológica, além do estudo 

dos aspectos interpessoais e psicológicos específicos do idoso. 
 

 

TÓPICOS AVANÇADOS EM GERONTOLOGIA 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

EMENTA: Desenvolve estudos concernentes ao envelhecimento e suas representações sociais tais 

como gênero, imagem corporal, sexualidade, saúde e doença. Reflete e discute o envelhecimento 

humano no campo da memória e das identidades enquanto patrimônio cultural e social.  

 
 

VELHICE, SAÚDE E SOCIEDADE 

OPTATIVA – Carga Horária: 60 – Créditos: 4 

EMENTA: Desenvolve temáticas concernentes às questões do envelhecimento e velhice, em uma 

perspectiva interdisciplinar, considerando o papel da educação e os determinantes sociais e de saúde 

na construção sociocultural e individual da velhice. Estuda as inter-relações entre o envelhecimento 

e as dinâmicas econômica, social e demográfica 
 

 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I* 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

EMENTA: O processo educativo e a didática no ensino superior no âmbito do envelhecimento, saúde 

e sociedade. O relacionamento interpessoal na facilitação da aprendizagem. Experiência em sala de 

aula. Planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II* 

OPTATIVA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 

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

processo ensino-aprendizagem. 
 

* Optativa de formação docente e obrigatória para Bolsistas 
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ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO I 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 15 – 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: 15 – 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.   
 

 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO III 
OBRIGATÓRIA – Carga Horária: 30 – Créditos: 2 
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: 30 – Créditos: 2 
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: 15 – 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: 15 – 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. 
 

 

** Em caso de prorrogação 
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