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Curso/Campus: Psicologia/Monte Alegre                                                  / Semestre: 2º/2022 
Nome da Disciplina: Abordagem Psicológica aos Fenômenos e Processos Grupais e Vinculares 
Número de créditos: 3/51 
Código da disciplina:   
Professor/a responsável: Solange Aparecida Emílio 
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Faculdade:  Ciências Humanas e da Saúde 
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     Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Horário: 10h15 às 12h45 

 
Ementa 
O ser humano participa de diferentes grupos ao longo de sua existência: familiar, de 
amigos, escolar, comunitário, profissional, cultural, entre outros. Apesar de serem 
fundamentais à manutenção da vida humana, estes trazem desafios que precisam ser 
enfrentados e superados por seus participantes. A abordagem psicológica ao que se 
processa nos grupos conta com leituras provenientes de estudos realizados que partem 
de diferentes áreas de conhecimento que encontram pontos de conexão entre si, como a 
Antropologia, a Gestalt, a Sociologia e a Psicanálise, por exemplo. Esta disciplina, com 
caráter teórico-prático, oferece um panorama sobre as principais perspectivas teóricas 
decorrentes destas convergências, que podem auxiliar a leitura dos fenômenos e 
processos grupais e vinculares, buscando desenvolver em seus participantes, por meio 
de atividades práticas, os recursos para identificação e manejo de situações e demandas 
vivenciadas nos grupos, instituições, organizações e comunidades. 
 
Objetivos 
Conceituar, identificar e diferenciar grupos e agrupamentos, grupos espontâneos e 
formais, grupos pequenos, médios e grandes e situações de massa. 
Conhecer os diferentes referenciais teóricos que norteiam as leituras dos fenômenos e 
processos grupais e vinculares. 
Reconhecer e ser capaz de manejar os fenômenos grupais presentes em diferentes 
situações coletivas. 
Identificar as características dos papéis desempenhados nos grupos, incluindo as 
especificidades dos processos de liderança. 
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