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TABELA 1: DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

NOME DO LABORATÓRIO Nº DE 
DOCENTES 

Nº DE ALUNOS 
DESCRIÇÃO 

GRADUAÇÃO PÓS 

LABORATÓRIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO (LABSAÚDE) 8 --- --- 

 
Desenvolvimentos teóricos e metodológicos, bem como aplicações em diversas 
áreas de atuação em saúde, seja pela análise e reflexão crítica de questões centrais 
do enfoque clínico-social, seja pelo teste de hipóteses derivadas dos modelos 
comportamental e cognitivo-comportamental. 
 

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CONDIÇÕES ADVERSAS 
(LADVERSA) 2 --- --- 

 
Compreender as relações funcionais entre variáveis psicossociais e o processo 
saúde-doença de indivíduos e grupos, promovendo saúde e prevenindo doenças; 
gerar procedimentos e técnicas de aprendizagem de comportamentos de saúde, 
reabilitação e melhoria da qualidade de vida de portadores de patologias crônicas; e 
desenvolver recursos metodológicos para a compreensão, avaliação e manejo 
cognitivo-comportamental da dor. 
 

LABORATÓRIO DE MICROGÊNESE DAS INTERAÇÕES SOCIAIS 12 --- --- 

 
Desenvolvimento de metodologias adequadas ao estudo de diferentes aspectos do 
desenvolvimento humano com base em uma perspectiva teórica sociocultural 
construtivista. 
 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA ESCOLAR 12 --- --- 

 
Estudo de fatores cognitivos e sócio-afetivos envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem e suas implicações para o desenvolvimento de estratégias de 
intervenção nos processos educativos, em seus diversos contextos; Construção de 
competências no meio escolar, seja do ponto de vista individual ou institucional; 
Estudo do papel, da formação e da atuação do psicólogo no contexto escolar, bem 
como o desenvolvimento de metodologias de pesquisa e instrumentos de avaliação 
para o estudo dos diferentes fatores envolvidos nos processos educativos. 
 

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR (LABFAM) 5 --- --- 

 
Compreensão do funcionamento das famílias brasileiras, por meio da realização de 
pesquisas sob a perspectiva do desenvolvimento humano; Formação de recursos 
humanos qualificados para a pesquisa e a docência na área de "família"; Prestação 
de serviços às famílias envolvendo questões diretamente ligadas aos diferentes 
projetos de pesquisa implementados no Laboratório; Intercâmbio com instituições 
de ensino e centros de pesquisa no Brasil e no exterior. 
 

LABORATÓRIO DO GRUPO DE PESQUISA ÁGORA PSYCHÉ (LABPEP) 12 --- ---  
Desenvolve estudos, pesquisas nos domínios da psicologia, filosofia, política, ética, 
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educação, história, arte e cultura. Tem como propósito levar pensar, atuar, 
pesquisar a psicologia nos espaços de educação formal e informal (escolas, 
comunidades presenciais e de rede, grupos organizados. 
 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA DO CONHECIMENTO (COGITO) 1 --- ---  
 

TABELA 2: DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS 

 

NOME DO LABORATÓRIO EQUIPAMENTOS 

 
LABORATÓRIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO (LABSAÚDE) 
 

--- 

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CONDIÇÕES ADVERSAS (LADVERSA) 

 
 5 computadores; 
 2 impressoras; 
 1 digitalizadora; 
 1 câmera; 
 SPSS; 
 Final Cut; 
 I Work.  

 

LABORATÓRIO DE MICROGÊNESE DAS INTERAÇÕES SOCIAIS 

 
 7 computadores; 
 2 impressoras; 
 2 TVs; 
 7 filmadoras; 
 5 gravadores digitais; 
 1 fotocopiadora; 
 4 HDs externos. 

 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA ESCOLAR 

 
 3 computadores; 
 2 impressoras. 

 

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR (LABFAM) 
 

 3 Computadores; 
 2 impressoras; 
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 1 TV; 
 1 vídeo cassete; 
 1 filmadora. 

 

LABORATÓRIO DO GRUPO DE PESQUISA ÁGORA PSYCHÉ (LABPEP) 

 
 1 filmadora; 
 1 computador; 
 1 gravador digital; 

 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA DO CONHECIMENTO (COGITO) 

 
 2 computadores; 
 1 filmadora; 
 1 impressora; 
 1 gravador digital. 

 
 


