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PLANO DE ENSINO 
 

Componente curricular: FELICIDADE - PSICOLOGIA POSITIVA, SENTIDO E PROPÓSITO DE VIDA 

Código: Período: Optativa Turma: ELETIVA 

Carga horária total: 40 Horas 
Teórica: 40H | Prática:  

Semestre:  

Professor: Lindomar Coutinho da Silva 

 

Perfil do egresso:  O egresso do curso de Medicina do FASA é um médico com formação 
generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, eticamente, 
de forma resolutiva no processo saúde-doença, em seus diferentes níveis 
de atenção - em especial no âmbito da atenção primária e na rede de 
urgência e emergência, com ações de promoção, prevenção, recuperação 
e reabilitação em saúde, com foco nos indivíduos, na família e na 
comunidade, na perspectiva da integralidade e da abrangência do cuidado 
em saúde, desde o atendimento até a gestão, com senso de 
responsabilidade socioambiental, justiça, cidadania e defesa da dignidade 
humana. 

 

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
associados a FELICIDADE 
- PSICOLOGIA POSITIVA, 
SENTIDO E PROPÓSITO 
DE VIDA (1o ao 8o 
períodos) 
 

 Saber saber – Conhecimento 

 Saber fazer – Habilidade 

 Saber ser – Atitude 

 Resiliência, Proatividade 

 Inteligência social, Inteligência Emocional, Pensamento crítico. 

 Integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica 
contínua e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo 
a construir projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o 
autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e comunidades e 
reconhecendo os usuários como protagonistas ativos de sua própria saúde; 
Comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários, 
familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com 
empatia, sensibilidade e interesse, preservando a confidencialidade, a 
compreensão, a autonomia e a segurança da pessoa sob cuidado; 
Favorecimento da construção de vínculo, valorizando as preocupações, 
expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas relatados 
trazidos pela pessoa sob seus cuidados e responsáveis, possibilitando que 
ela analise sua própria situação de saúde e assim gerar autonomia no 
cuidado; Estabelecimento de oportunidades na comunicação para mediar 
conflito e conciliar possíveis visões divergentes entre profissionais de 
saúde, pessoa sob seus cuidados, familiares e responsáveis; Abertura para 
opiniões diferentes e respeito à diversidade de valores, de papéis e de 
responsabilidades no cuidado à saúde; Postura aberta à transformação do 
conhecimento e da própria prática; 

 

Ementa FELICIDADE - 
PSICOLOGIA POSITIVA, 
SENTIDO E PROPÓSITO 
DE VIDA 

 O que é felicidade?  Neurociência da felicidade. Bases da Psicologia 
Positiva. Teoria da Motivação humana. Auto realização e felicidade.  O 
papel da Gratidão. Mindfulness e seus benefícios. Conceito de Flow. 
Sentido e Propósito.  Habilidades socioemocionais para a vida.  

 

Objetivo geral  Compreender o conceito de felicidade para diferentes áreas de 
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FELICIDADE - 
PSICOLOGIA POSITIVA, 
SENTIDO E PROPÓSITO 
DE VIDA 
 

conhecimento. 

Objetivos específicos 
FELICIDADE - 
PSICOLOGIA POSITIVA, 
SENTIDO E PROPÓSITO 
DE VIDA 
 

 Desenvolver e incentivar a compreensão da felicidade como parte do 
processo na busca de conhecimento e desenvolvimento humano. 
Compreender e incentivar a prática do mindfulness no cotidiano. 
Promover a construção de objetivos alinhados ao sentido e propósito de 
vida do acadêmico. 
Desenvolver as habilidades socioemocionais favorecendo a colaboração, o 
trabalho em equipe, a comunicação, a proatividade, o pensamento crítico 
e a perseverança. 
 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
FELICIDADE - 
PSICOLOGIA POSITIVA, 
SENTIDO E PROPÓSITO 
DE VIDA 

 Palestras; 

 Demonstração; 

 Role Play/Dramatização; 

 Grupos Balint; 

 Treinamento e retreinamento nos modelos, simuladores, atores e 
interpares; 

Conteúdo Programático 
FELICIDADE - 
PSICOLOGIA POSITIVA, 
SENTIDO E PROPÓSITO 
DE VIDA 

 Instalação do semestre letivo: apresentação de estudantes e plano de trabalho. 

 Integração de turma. Leitura e estudo acadêmico. 

 O que é felicidade; 

 Conceito de felicidade; 

 Compreensão da felicidade para diferentes perspectivas teóricas; 

 Compreensão da felicidade para diferentes perspectivas teóricas; 

 Neurociência da felicidade; 

 Breve Histórico da Psicologia Positiva; 

 Os pilares da Psicologia Positiva; 

 Teoria da Motivação Humana. Auto realização e felicidade; 

 Conceito de Flow; 

 O papel da gratidão; 

 Flourish e savoring; 

 O que é mindfulness; 

 Exercícios de atenção plena; 

 Conceito de Sentido e Propósito; 

 Como descobrir seu Sentido e Propósito de vida; 

 O que são habilidade socioemocionais; 

 Habilidades socioemocionais requisitadas no século XXI; 

 Empatia, Autoconhecimento, Emoções e Motivação; 

 Atividade Avaliativa – Prova Escrita. 

 

Sistema de avaliação  Os critérios de avaliação seguem o determinado na Resolução 001/13 - 
CAS, em conformidade com o disposto no Art. 3º: O registro do 
desempenho dos acadêmicos nas avaliações da aprendizagem será 
realizado, em cada semestre, por meio de duas notas, denominadas Nota 1 
(N1) e Nota 2 (N2), cuja média aritmética comporá a nota semestral da 
disciplina. 
As notas N1 e N2 deverão ser obtidas pela utilização de múltiplos 
procedimentos de avaliação aplicados ao longo do semestre. Por ser uma 
disciplina de carater vivencial e subjetiva, optamos por realizar a produção 
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de um diário de sentimento (Diário da Felicidade) registrado através de 
texto memorialístico. Este diário será produzido individualmente e terá 
entregas periódicas para a validação e atribuição de uma nota quantitativa, 
que também contará com a auto-avaliação do acadêmico. 
 

Sistema de promoção  É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 
e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). É reprovado no 
módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior 
a 75%(setenta e cinco por cento). 
 
 

Bibliografia básica  FRANKL, Vitor E. Em busca de sentido: o psicólogo no campo de 
concentração. Petropolis, RJ. Editora Vozes, 2009. 

 JOHN MARSHALL, Motivação e Emoção. 4. edição. [Minha Biblioteca R. 
(2006).  

 Retirado de ttps://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-
2366-3/ 

 SHAWN, Achor. O jeito Harvard de ser feliz. 1ª Edição. São Paulo, SP, 2012 
Editora Saraiva. 

 

Bibliografia 
complementar 

 MASLOW, Abraham H. Motivação e Personalidade. 1ª ed. Harper & 
Irmãos, 1954. 

 SELLIGMAN, Martin. Florescer. Rio de Janeiro. Editora Objetiva RJ, 2011. 

 CHITTISTER, Joan. O livro da felicidade.1. reimpressão, 2019. Petropólis, RJ 
Editora Vozes, 2019. 

 HAPPY, documentário legendado. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=LVNf50XmxA&t=6s  
Don’t worry be happy, traduzido para o português. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=FVnErDXsQAM  

 

Leituras 
complementares 

 TED: 
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_w
ork  
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-gtlWxYf9LI 

 

 

VALIDAÇÃO 

 

 
Data: ____/____/_____ 
 
 
 

Assinatura do(a) Professor(a) 
 

 
Data: ____/____/_____ 
 
 
 

Assinatura da Coordenação do Curso 
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Data: ____/____/_____ 
 
 
 

Validação do Núcleo Docente Estruturante 

 
 
Data: ____/____/_____ 
 
 
 

Secretaria Acadêmica 
 

 


