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1. EMENTA 

a. Conhecimento dos pressupostos teóricos de A. R. Luria 
que fundamentam a Neuropsicologia. Estudo sobre a 
história da Neuropsicologia. Revisão dos conceitos: 
Função, Localização e Sintoma. A Neuropsicologia e 
suas relações com outras ciências cognitivas. 

2.  OBJETIVO GERAL 
a. Introduzir o aluno a história do desenvolvimento da 

neuropsicologia e seus pressupostos básicos, as 
perspectivas da neuropsicologia no Brasil e no mundo 
suas interfaces com outras áreas do conhecimento. 

3. CONTEÚDOS 
a. História da neuropsicologia 
b. “Neuropsicologias” no Brasil e no mundo 
c. Particularidades da abordagem histórico-cultural 
d. Introdução aos conceitos (funções/ estruturas) 
e. Produção de conhecimento e prática em neuropsicologia 

 
 
CONTEÚDOS 
 

 
OBJETIVOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

1. História da 
neuropsicologia 

Apresentar o desenvolvimento histórico da 
Neuropsicologia 

2. “Neuropsicologias” no Apresentar a presença da neuropsicologia no Brasil e 



Brasil e no mundo em outros países 
3. Particularidades da 

abordagem histórico-
cultural 

Analisar as implicações da abordagem histórico-cultural 
nas bases da neuropsicologia 

4. Introdução aos conceitos 
(funções/ estruturas) 

Conceituar as funções cognitivas e estruturas do 
Sistema Nervoso Central relacionadas a cognição 

5. Produção de 
conhecimento em 
neuropsicologia 

Apresentar pesquisas que promovem o saber 
neuropsicológico e ferramentas para construção do 
conhecimento em neuropsicologia 

 
 

4. METODOLOGIA 
a. Aulas expositivas com atividades de interação. 

 
5. CRONOGRAMA 

 
 
DATA DOS ENCONTROS 

 
CARGA HORÁRIA 
 

23/02/2018 15H 
24/02/2018 15H 

 
 

6. AVALIAÇÃO 
a. A avaliação do módulo será realizada no Domingo, em 

sala de aula. A turma, no período da tarde de Domingo, 
será dividida em grupos e cada grupo receberá, por meio 
de sorteio, um artigo de pesquisa. Após a distribuição 
dos textos, cada grupo fará a leitura do texto. Após todos 
os grupos lerem e discutirem o artigo, cada grupo, por 
meio de sorteio, expõe criticamente sua análise do texto, 
pontuando quais são os principais pontos de 
aprendizagem extraídos do texto que devem ser 
aplicados na prática profissional. A avaliação será 
encerrada depois que todos os textos forem discutidos. 
Serão avaliados: 

i. Pertinência dos pontos de reflexão a partir do 
texto 

ii. Relação com os temas e conteúdos trabalhados 
em sala 

iii. Fundamentação dos argumentos e 
complementação com outros materiais 

iv. Crítica (positiva ou negativa) a respeito da 
metodologia utilizada na pesquisa e clareza do 
texto do artigo 

b. Importante: apesar dos textos para a avaliação em sala 
já estiverem disponíveis, a leitura prévia deles não é 
obrigatória. Durante a avaliação, haverá um momento 



para o grupo leia o texto completamente e possa fazer 
suas pontuações. 

c. Para os alunos que não possam estar presentes no 
período da avaliação em sala, a avaliação alternativa 
consistirá em: 

i. Após escolher 1 dos transtornos trabalhados em 
aula, fazer uma análise crítica de 2 artigos 
científicos (experimentais ou de revisão, nos 
idiomas português, espanhol ou inglês) sobre o 
transtorno escolhido. 

ii. Formato: trabalho individual, documento de word, 
fonte Arial, tamanho 12, espaçamento duplo, 
cabeçalho (nome do aluno, data e cidade), mínimo 
2 e máximo 4 páginas escritas. 

iii. Critérios: apresentação dos artigos, principais 
contribuições que o artigo oferece para a prática 
clínica, relações entre o artigo e os temas 
discutidas em sala e, por fim, uma discussão 
crítica a respeito da metodologia utilizada no 
artigo. 

iv. Prazo: enviar por e-mail (para 
raelpsicologo@gmail.com) em até 7 dias após o 
término da aula e solicitar confirmação de 
recebimento do professor.  
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