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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

SERVIÇO SOCIAL 2015.2 

DISCIPLINA
 

CÓDIGO
 

PSICOLOGIA SOCIAL SS010 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72H 2º 

 

EMENTA 

A Psicologia e o senso comum. A Psicologia enquanto ciência e profissão. Fundamentos da 

Psicologia Social a partir da localização histórica de suas diversas teorizações. Diferentes 

concepções de sujeito e de psicologia social nos diferentes contextos que as influenciaram. 

Compreender as principais temáticas de investigação científica e campos de intervenção. 

 

OBJETIVOS 

GERAL:  

Oferecer subsídios de compreensão para vários fenômenos psicossociais e suas 

implicações no campo da assistência social. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Discutir e analisar a Psicologia enquanto ciência e profissão e suas aplicações na 

assistência social; 

3. Apresentar as diversas concepções de psicologia social e suas aplicações na assistência 

social. 

4. Discutir temas relevantes nesta área de estudo, abordados pela perspectiva da cognição 

social. 

5. Conhecer as atividades desenvolvidas por unidades de assistência psicossocial em Feira 

de Santana. 
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PERFIL DO EGRESSO SERVIÇO SOCIAL 

O perfil do bacharel em Serviço Social estabelecido coletivamente pela ABEPSS propõe: 

• profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando 

propostas para o seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, empresariais, 

de organizações da sociedade civil e movimentos sociais; 

• profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em 

sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto 

das relações sociais e no mercado de trabalho; 

• profissional comprometido com os valores e princípios, sobretudo, os norteadores do 

Código de Ética do assistente social. 

Considera-se no processo formativo as competências e habilidades específicas, sendo que 

a formação deverá possibilitar desenvolvimento da capacidade de: 

• Elaborar, implementar e avaliar planos, programas e projetos sociais; 

• Planejar, organizar e administrar benefício e serviços sociais; 

• Realizar pesquisas que ofereçam subsídios paraa criação de políticas públicas;  

• Prestar assessoria e consultoriaàs diversas instituições públicas e privadas em matéria 

que incidem sobregarantia de direitos, de políticas sociais; 

• Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de 

Serviço Social. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Psicologia, senso comum e ciência 

• Áreas de conhecimento da Psicologia Contemporânea:  

• Principais perspectivas teóricas e metodológicas e a produção do conhecimento 

psicológico 

• Áreas e campos de atuação consolidados e emergentes da Psicologia Contemporânea  

• Psicologia Social 

• Definição, caracterização e pressupostos da psicologia social;  

• Estereótipos, preconceitos, discriminação e racismo; 

• As novas formas do preconceito e suas consequências; 

• Estrutura e processos grupais e relações intergrupais 

• Aplicações da Psicologia Social  
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METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos propostos, serão empregados os seguintes procedimentos 

didáticos: aulas expositivas - dialogadas; seminários; trabalhos em grupo; estudos 

individuais e em grupo; debates em grande grupo; recursos audiovisuais. 

 

AVALIAÇÃO 

• Participação do discente em atividade no grupo (avaliação individual) e exposição do 

grupo em sala (avaliação do grupo).  

• Avaliação escrita ou avaliações escritas (conforme normas da instituição). 
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• DELAMATER, J.D., MICHENER, H. A., MYERS, D. J. Psicologia Social. Thomson 

Pioneira, 2005. 

• RODRIGUES, A., ASSMAR, E.M.L. JABLONSKI, B. Psicologia Social. Vozes, 2003. 

• WEITEN, W.. Introdução à Psicologia: Temas e variações. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• ARONSON, E., WILSON, T. D., AKERT, T. D. Psicologia Social. Editora LTC, 2002. 

• PEREIRA, M.. Psicologia Social dos Estereótipos. São Paulo: EPU, 2002. 

• RODRIGUES, A.. Psicologia Social para Iniciantes: Estudo da Interação Humana. 11ª 

ed.. Petrópolis: Vozes, 2007. 
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