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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE Psicologia Ambiental e Métodos de Pesquisa

PROGRAMA DO CONCURSO
• Principais paradigmas teórico-metodológicos em Psicologia Ambiental e sua relação
com a pesquisa e a intervenção
• Marcos históricos no desenvolvimento da psicologia ambiental e sua configuração na
atualidade
• Contribuições da psicologia ambiental para o estudo dos cenários complexos
• Conceptualização e aplicabilidade da teoria do behavior setting
• Sustentabilidade e compromisso pró-ecológico: perspectivas a partir da psicologia
ambiental
• Interfaces da psicologia ambiental com as psicologias e áreas afins: convergências,
desafios e perspectivas
• Epistemologia e filosofia da ciência e a pesquisa em psicologia: correntes,
tendências, articulações e implicações
• Métodos experimentais, não-experimentais e mistos em pesquisa em psicologia:
características e aplicações
• Bases epistemológicas da pesquisa qualitativa em psicologia, principais correntes,
métodos e aplicações.

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
• Principais paradigmas teórico-metodológicos em Psicologia Ambiental e sua relação
com a pesquisa e a intervenção.
• Contribuições da psicologia ambiental para o estudo de cenários complexos.
• Interfaces da psicologia ambiental com as psicologias e áreas afins: convergências,
desafios e perspectivas.
• Epistemologia e filosofia da ciência e a pesquisa em psicologia: correntes,
tendências, articulações e implicações.
• Métodos experimentais, não-experimentais e mistos em pesquisa em psicologia:
características e aplicações.
• Bases epistemológicas da pesquisa qualitativa em psicologia, principais correntes,
métodos e aplicações.

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Em termos de ensino em nível de graduação e pós-graduação na UFRN, as disciplinas que
poderão ser ofertadas pelo professor aprovado nesse concurso são:
Graduação:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdução ao Ensino Superior (Disciplina Psi7014, 30 horas);
Introdução aos Métodos de Pesquisa (Disciplina, 60 horas);
Métodos de Pesquisa e Análise de Dados I (Disciplina, 60 horas);
Métodos de Pesquisa e Análise de Dados II (Disciplina, 60 horas);
Métodos de Pesquisa e Análise de Dados III (Disciplina, 60 horas);
Introdução à Psicologia Ambiental (Disciplina Psi3068, 60 horas);
Compromisso pró-ambiental e conduta sustentável (Disciplina Psi3069; 60 horas);
Orientação de alunos de iniciação científica.
Pós-graduação:

•
•
•
•
•

Pesquisa Bibliográfica (Disciplina Psi4003, 30 horas);
Comunicação Científica (Disciplina Psi4004, 30 horas);
Planejamento de Pesquisa em Psicologia (Disciplina Psi4001, 45 horas);
Análise de Dados na Pesquisa Psicológica (Disciplina Psi4002, 45 horas);
Tópicos Avançados em Planejamento de Pesquisa e Análise de Dados em Psicologia
(Disciplina Psi4007, 60 horas);
• Relações pessoa-ambiente I: percepção e avaliação ambientais (Disciplina Psi4015, 30
horas);
• Relações pessoa-ambiente II: compromisso ambiental e conduta sustentável (Disciplina
Psi4016, 30 horas);
• Orientação de mestrandos e doutorandos do PPgPsi/UFRN.
Além da atividade de ensino, espera-se que o professor selecionado também venha a atuar
em pesquisa e extensão, vinculando-se aos grupos atuantes junto a Departamento de
Psicologia e ao Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRN.

