FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA
PLANO DE ENSINO – 2021

1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

PROFESSOR: Maria Heloísa Nogueira Rodrigues Alves Martins.
DEPARTAMENTO:
Departamento De Formação Fundamental.
DISCIPLINA: Fundamentos Psicológicos e Metodológicos do Direito.
SÉRIE: 1ª
TURMAS: A e B
TURNOS: DIURNO E NOTURNO
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 8 h/a. HORÁRIA ANUAL:
h/a.

2. EMENTA
Psicologia jurídica; laudos periciais; interdisciplinaridade; medicina forense; associação brasileira de
normas técnicas; trabalho de curso; artigos científicos.

3. OBJETIVOS GERAIS
Possibilitar ao aluno compreender o papel do psicólogo forense, bem como apreender conceitos
gerais da medicina legal. Apresentar o histórico e o papel da abnt aos discentes.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Auxiliar na elaboração de laudos periciais, entrevistas e gráficos concernentes á psicologia do direito.
Auxiliar na elaboração do trabalho de curso e de artigos científicos em geral.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PRIMEIRO BIMESTRE
Interdisciplinaridade: A relação entre a Psicologia Jurídica e diversas áreas afins: Medicina Forense;
História; Filosofia; Sociologia; Criminologia; Psicologia. Psicologia aplicada ao Direito.
Desenvolvimento histórico da Psicologia Jurídica. O papel da Psicologia Jurídica no Direito Brasileiro.
Relação entre Ética, Moral, Bons Costumes, Bom-Senso, Senso Crítico, Senso Comum, Consciência,
Conhecimento Empírico.
SEGUNDO BIMESTRE
O papel do psicólogo forense e suas áreas de atuação. Descrição dos processos mentais e
comportamentais. Como elaborar um laudo psicológico. Análise e elaboração de entrevistas,
desenhos e diálogos que visam à perícia e ao diagnóstico de um distúrbio comportamental. Violência
doméstica e abuso sexual. O estudo da personalidade psicopata. As doenças da mente mais comuns
no Brasil e no mundo: Esquizofrenia, Depressão e Ansiedade. Psicopatia e Criminalidade. Autópsia.
Distúrbios de Bipolaridade. Análise do suicídio e suas consequências para o mundo jurídico.

TERCEIRO BIMESTRE
A Associação Brasileira de Normas Técnicas: Histórico, Guia do TC. Como redigir um Projeto de
Trabalho de Curso: o pré-texto, o texto e o pós-texto. Elementos do texto. Apêndices e Anexos;
Sumário, Resumo e Palavras-chave. Métodos indutivo e dedutivo.

QUARTO BIMESTRE
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O Estado da Arte. Referências Bibliográficas e Bibliografia. Considerações Finais. O Artigo Científico.
Diferenças entre um Trabalho de Curso e um Artigo Científico. Paginação; Glossário; Lista de
Abreviaturas, Siglas, Tabelas e Ilustrações. Epígrafe; Agradecimentos; Dedicatória e Errata.

6. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS – METODOLOGIAS ATIVAS
Avaliações bimestrais; trabalhos de leitura, pesquisa e produção de laudos técnico - jurídicos;
elaboração do projeto do trabalho de curso.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO
Exposições orais; apresentação de trabalhos; pesquisas jurídicas.

8. INTERCOMPLEMENTARIDADE DISCIPLINAR
Atualização do papel do psicólogo forense, bem como o estudo das doenças mentais e
comportamentais que afetam o estado psicológico e emocional do indivíduo portador de distúrbios
mentais. Elaboração do tc e de artigos científicos baseados na abnt.

9. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
A disciplina possibilita a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e
competências:
9.1

(X) leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos,
com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;

9.2

(X) interpretação e aplicação do Direito para busca da Justiça;

9.3

(X) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, do precedente do Poder Judiciário,
da doutrina e de outras fontes do Direito, sem desprezar a filosófica jurídica e demais ramos
do conhecimento;

9.4

(X) adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais,
com a devida utilização de processos, atos e procedimentos e contratos;

9.5

(X) correta utilização da terminologia e técnica jurídica ou da Ciência do Direito e da Filosofia
do Direito;

9.6

(X) utilização de raciocínio e da interpretação jurídico, de argumentação, de persuasão e de
reflexão crítica;

9.7

(X) julgamento e tomada de decisões de acordo com a legislação, os princípios
constitucionais; e,

9.8

(X) domínio de tecnologias e métodos pedagógicos para permanente compreensão e
aplicação do Direito.

10. BIBLIOGRAFIA
10.1 BÁSICA
DIAZ, CLEMENTE E MIGUEL, MANUEL. Fundamentos da psicologia jurídica. São Paulo, Pirâmide,
2011.
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PEREIRA, MAURÍCIO GOMES. Dez passos para produzir um artigo científico de sucesso.
______. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2011.
383 p.
Guia de normas e regras da ABNT.

10.2 COMPLEMENTAR
MONTALVÃO, BERNARDO. Noções gerais de Direito e formação humanistica. São Paulo,
Juspodium, 2019.

Responsabilizo-me pelo cumprimento integral deste Plano de Ensino e pelo seu conteúdo.

Franca, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021.

MARIA HELOÍSA NOGUEIRA RODRIGUES ALVES MARTINS
Professor(a)

