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Ementa Resumida 

n  Contexto 
q  Introdução e história da psicologia cognitiva 

n  Definição, filosofia e história, principais tópicos de 
estudo. 

q  Neurociência cognitiva e métodos na 
psicologia cognitiva 
n  Bases biológicas da cognição, métodos de estudo e 

relação entre a mente e o cérebro 



n  Processos cognitivos básicos 
q  Sistema sensorial e percepção 

n  Mecanismos, da sensação à percepção, para a 
representação interna do mundo externo, integração 
sensorial. 

q  Aprendizagem e memória 
n  Natureza e tipos de memória, teorias de memória.  

q  Atenção 
n  Definição e relação entre consciência e atenção, papel da 

consciência na cognição. 



Ementa Resumida 
n  Processos cognitivos de alta ordem 

q  Linguagem 
n  Propriedades, processos que nos possibilitam falar e 

compreender a fala, linguagem no contexto social, 
relação entre linguagem e pensamentos. 

q  Tomada de decisão e raciocínio 
n  Julgamentos, estratégia que guiam a tomada de 

decisão, raciocínio dedutivo e indutivo. 
q  Resolução de problemas 

n  Tipos de problemas e soluções e processos 
relacionados. 



Ementa Resumida 
n  Outros tópicos 

q  Inteligência humana e artificial 
n  Definição e teorias, diferenças entre inteligência 

humana e artificial. 
q  Desenvolvimento 

n  Como as funções cognitivas são alteradas com a idade 

q  Distúrbios das funções cognitivas 
n  Quando as funções cognitivas não operam normalmente 

q  Cognição e emoções 
n  Como se influenciam mutualmente? 



Cronograma 
Aula	 Data	 Tema	
1	 21-set	 Introdução	e	história	
2	 23-set	 Métodos	
3	 28-set	 Métodos	(aplicações	em	cognição	musical)	
4	 30-set	 Sensação	e	percepção	auditiva	I	
5	 5-out	 Sensação	e	percepção	auditiva	II	
6	 7-out	 Memória	I	
7	 12-out	 Memória	II	(memórias	em	contexto	musical)	
8	 14-out	 Linguagem	I	
9	 19-out	 Linguagem	II	
10	 21-Oct	 Avaliação	
11	 26-out	 Sensação	e	percepção	visual	I	
12	 28-out	 Sensação	e	percepção	visual	II	
13	 2-nov	 Atenção	
14	 4-nov	 Resolução	de	problemas	
15	 9-nov	 Tomada	de	decisão	I	
16	 11-nov	 Tomada	de	decisão	II	
17	 16-nov	 Inteligência	humana		
18	 18-nov	 Avaliação	
19	 23-nov	 Emoção	
20	 25-nov	 Motivação	e	emoção	em	música	
21	 30-nov	 Esforço	cognitivo		
22	 2-dez	 Desenvolvimento		
23	 7-dez	 Distúrbios	de	Desenvolvimento		
24	 9-dez	 Avaliação	

14	a	19-Dez	 REC	



Apresentação 
n  Créditos: 4:0:4 (T.P.I) 
n  Aulas: 

q  Matutina: Segunda-feira, 08-10h 
q  Matutina: Quarta-feira, 10-12h 

q  Noturna: Segunda-feira, 19-21h 

q  Noturna: Quarta-feira, 21-23h 
n  Material didático e recursos, TIDIA-Ae: BNC: PsiCog 

2020.QS 
n  Atendimento síncrono (Zoom): Dias e horários serão 

divulgados mais adiante. 
n  Apoio à distância: TIDIA-Ae, e-mail 



Professores 
n  Katerina Lukasova:katerina.lukasova@ 
n  Patrícia Vanzela: p.vanzella@ 
n  Yossi Zana: yossi.zana@ 

Monitores/Assistentes 
n  Elaine Nabeth: elaine.nabeth@ufabc.edu.br 
n  Janine Camatti: j.camatti@ufabc.edu.br 
n  Gabriel Pereira: gabriel.deschamps@aluno.ufabc.edu.br 

Procurem as respostas antes de escrever para as monitoras 
Escrevam para as monitoras antes de escrever para os docentes 

gabriel.deschamps@aluno.ufabc.edu.br  



Metodologia de ensino 

n  Aulas remotas: Material de aula 

n  Estudo individual: 
q  Estudo do material de aula 
q  Leitura do capítulo do livro e outras referências 



Metodologia de Aprendizagem 
n  Estudar atentamente o material de aula. 
n  Procurar entender, refletir e questionar. 
n  Resumir o material em casa. 
n  Associar o conteúdo com sua própria experiência. 
n  Associar com o conteúdo das aulas anteriores. 
n  Ler as referências bibliográficas da próxima aula, 

quando houver.  



Avaliação 

n  Projeto 1: 30% - Dia 21/10 
n  Projeto 2: 30% - Dia 18/11 
n  Projeto 3: 25% - Dia 09/12 
n  Quizzes: 15% 
n  Facultativo: Bônus de 10% da nota final para 

elaboração de um relatório sobre participação 
voluntária em um experimento  

n  REC: Projeto sobre diversas temáticas  

θ  Conceito final: 
q  <5: sem conceito; <6,5: D; <8: C; <9: B; 9-10: A  



n  Bibliografíca básica: 

Eysenck & Keane, 2007 
n  Bibliografíca complementar: 
 

Mangun, Ivry, & Gazzaniga, 2006  Kantowitz, Elmes, Roediger, 2006 



n  Outros manuais em psicologia cognitiva na 
biblioteca 



Recursos confiáveis na internet 
Imprensa popular 

Mente & Cérebro - Revista 
Alguns artigos no site: 
http://www2.uol.com.br/vivermente/ 

Blogue 

CoNeCte: Blogue da Sociedade Brasileira 
de Neurociência e Comportamento 
(SBNeC) 
http://blog.sbnec.org.br 



Scholarpedia 

http://www.scholarpedia.org 
Como Wikipedia, mas com autores convidados e revisão por pares, portanto mais 
confiável 
  



Recursos científicos na internet 

Portal periódicos da CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br 
 



Periódicos 'top' na área 

... 


