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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Psicologia da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) que se constitui na primeira proposição de reformulação 

curricular mais abrangente após 30 anos de implantação do curso, criado em 1979. A partir do 

ano de 1992, várias tentativas de reformulação foram iniciadas, mas não chegaram à proposição 

de um projeto oficial de reformulação. 

O presente Projeto Pedagógico resulta de um amplo debate realizado entre todos os 

departamentos envolvidos na oferta do curso de Psicologia. O PPC foi elaborado pela 

Coordenação do Colegiado do Curso e contou, mais ostensivamente, com a participação dos 

docentes do Departamento de Psicologia (DPSI) e do Departamento de Psicologia Social e do 

Desenvolvimento (DPSD), responsáveis atualmente por 86% da carga horária total do curso, e 

também, com a participação de representantes do corpo discente e das Câmaras Departamentais 

de Ciências Sociais, Estatística, Ciências Fisiológicas, Morfologia e Filosofia.  

Para viabilizar a elaboração conjunta e consensual da proposta, em meados de 2006 foram 

criadas pelos dois departamentos citados (DPSI e DPSD), comissões especialmente designadas 

para este fim, com a participação de representantes do movimento estudantil. As comissões 

passaram a se reunir em dois âmbitos diferentes: um âmbito em que cada instância se reunia 

isoladamente e outro em que todos os integrantes das comissões e do movimento estudantil se 

reuniam com o conjunto de representantes do Colegiado do Curso de Psicologia. Estas reuniões 

tinham como escopo desenvolver propostas que fossem congruentes com a renovação 

profissional ocorrida nas últimas décadas e com os anseios dos estudantes de Psicologia. 

Os principais objetivos deste Projeto são a atualização curricular e o estabelecimento de 

processo de autoavaliação. Este PPC se preocupa em assegurar a formação de profissionais 

competentes no que diz respeito às suas atribuições apregoadas no Artigo 4o. do Decreto nº. 

53.464, de 21 de Janeiro de 1964, que regulamenta a Lei nº 4.119, de 27 de Agosto de 1962 - 

que normatiza a profissão de Psicólogo no Brasil, bem como atender a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Lei N. 9.394/1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Graduação em Psicologia (CNE/CES Resolução N. 05/2011). 

Considerando a dinâmica utilizada para a sua elaboração, entendemos que o Projeto reflete o 

empenho coletivo para o atendimento às estratégias da UFES que objetivam a manutenção de 

um Curso de Psicologia de qualidade, formando profissionais éticos, competentes, inventivos, 
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críticos, cidadãos conscientes de suas responsabilidades e da sua participação nas 

transformações sociais. 

 

2. HISTÓRICO 

2.1. HISTÓRICO DA UFES  

Transcorria a década de 30 do século passado. Alguns cursos superiores criados em Vitória pela 

iniciativa privada deram ao estudante capixaba a possibilidade de fazer, pela primeira vez, os 

seus estudos sem sair da própria terra. Desses cursos, três – Odontologia, Direito e Educação 

Física – sobrevivem na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Os ramos frágeis dos 

cafeeiros não eram mais capazes de dar ao Espírito Santo o dinamismo que se observava nos 

Estados vizinhos. 

O então governador Jones dos Santos Neves via na educação superior um instrumento capaz de 

apressar as mudanças, e imaginou a união das instituições de ensino, dispersas, em uma 

universidade. Como ato final desse processo nasceu a Universidade do Espírito Santo, mantida 

e administrada pelo governo do Estado. Era o dia 5 de maio de 1954. 

A pressa do então deputado Dirceu Cardoso, atravessando a noite em correria a Esplanada dos 

Ministérios com um processo nas mãos era o retrato da urgência do Espírito Santo. A 

Universidade Estadual, um projeto ambicioso, mas de manutenção difícil, se transformava 

numa instituição federal. Foi o último ato administrativo do presidente Juscelino Kubitschek, 

em 30 de janeiro de 1961. Para o Espírito Santo, um dos mais importantes. 

A reforma universitária no final da década de 60, a ideologia do governo militar, a federalização 

da maioria das instituições de ensino superior do país e, no Espírito Santo, a dispersão física 

das unidades criaram uma nova situação. A concentração das escolas e faculdades num só lugar 

começou a ser pensada em 1962. Cinco anos depois o governo federal desapropriou um terreno 

no bairro de Goiabeiras, ao Norte da capital, pertencente ao Victoria Golf & Country Club, que 

a população conhecia como Fazenda dos Ingleses. O campus principal ocupa hoje uma área em 

torno de 1,5 milhão de metros quadrados. 

A redemocratização do país foi escrita, em boa parte, dentro das universidades, onde a liberdade 

de pensamento e sua expressão desenvolveram estratégias de sobrevivência. A resistência à 

ditadura nos “anos de chumbo” e no período de retorno à democracia forjou, dentro da Ufes, 

lideranças que ainda hoje assumem postos de comando na vida pública e privada do Espírito 
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Santo. A mobilização dos estudantes alcançou momentos distintos. No início, a fase heroica de 

passeatas, enfrentamento e prisões. Depois, a lenta reorganização para recuperar o rumo 

ideológico e a militância, perdidos durante o período de repressão. 

Formadora de grande parte dos recursos humanos formados no Espírito Santo, ela avançou para 

o Sul, com a instalação de unidades acadêmicas em Alegre, Jerônimo Monteiro e São José do 

Calçado; e para o Norte, com a criação do Campus Universitário de São Mateus. 

Não foi só a expansão geográfica. A Universidade saiu de seus muros e foi ao encontro de uma 

sociedade ansiosa por compartilhar conhecimento, ideias, projetos e experiências. As duas 

últimas décadas do milênio foram marcadas pela expansão das atividades de extensão, 

principalmente em meio a comunidades excluídas, e pela celebração de parcerias com o setor 

produtivo. Nos dois casos, ambos tinham a ganhar. 

E, para a Ufes, uma conquista além e acima de qualquer medida: a construção de sua identidade. 

A meta dos sonhadores lá da década de 50 se transformou em vitoriosa realidade. A Ufes 

consolidou-se como referência em educação superior de qualidade, conceituada nacionalmente. 

Nela estão cerca de 1.600 professores; 2.200 servidores técnicos; 20 mil alunos de graduação 

presencial e a distância, e 4 mil de pós-graduação. Possui 101 cursos de graduação, 58 

mestrados e 26 doutorados, e desenvolve cerca de 700 programas de extensão na comunidade. 

Uma Universidade que, inspirada em seus idealizadores, insiste em não parar de crescer. Porque 

é nela que mora o sonho dos brasileiros, e em especial dos capixabas. 

 

2.2. HISTÓRICO DO CENTRO 

O Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) originou-se do antigo Centro de Estudos 

Gerais que, quando de sua formação, congregava alguns dos cursos que compõem hoje o CCHN 

e o Centro de Ciências Exatas (CCE). Com a criação deste último, na década de 1990, quando 

os cursos de química, física, matemática e estatística se desmembraram do Centro de Estudos 

Gerais, o CEG continuou a existir com este nome por alguns anos, vindo a transformar-se no 

que é hoje o CCHN em 2000.  

Sua atual composição congrega as áreas de conhecimento das ciências humanas (Geografia, 

Filosofia, História, Ciências Sociais, Línguas e Letras, Psicologia) e das ciências naturais 

(Ciências Biológicas e Oceanografia). Alguns destes cursos são bastante antigos no Espírito 
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Santo e, juntamente com os cursos das áreas de ciências exatas, compunham a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras do Espírito Santo – FAFI.  

Com a criação da Universidade Federal do Espírito Santo, na década de 1950, tais cursos 

passaram a constituir o Centro de Estudos Gerais da UFES, de modo que o atual CCHN 

constitui-se como um dos maiores e mais ativos centros de ensino da UFES: abriga 9 

Departamentos, 8 cursos de bacharelado, 10 cursos de licenciatura, 12 mestrados e 10 

doutorados. Fazem parte da comunidade acadêmica do CCHN cerca de 2643 discentes, 149 

servidores docentes e 64 servidores técnico administrativo.  

O CCHN possui uma área física adequada ao funcionamento dos seus diversos cursos (vide 

item "instalações gerais do Centro"), que abarcam salas de aula, laboratórios e núcleos de 

pesquisa, salas de docentes, bibliotecas setoriais, museus e setores administrativos. Dentre os 

vários projetos de extensão e/ou serviços prestados pelo CCHN destacam-se o Núcleo de 

Ensino de Línguas para a Comunidade capixaba, o Núcleo de Psicologia Aplicada e o Setor de 

Libras, responsável por toda a acessibilidade em Libras produzida no Campus de Goiabeiras da 

UFES.  

A variedade de áreas do conhecimento do CCHN faz deste centro um locus privilegiado da 

vivência interdisciplinar e do pensamento plural, realizando um dos principais sentidos da 

instituição Universidade. 

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

O Curso de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, vinculado atualmente ao 

Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), teve sua proposta de criação recomendada 

pela Resolução 18/78 do Conselho de Ensino e Pesquisa, de 27/06/1978, e foi criado em 

03/07/1978 através da Resolução 11/78 do Conselho Universitário. O curso iniciou seu 

funcionamento em 1979 e foi reconhecido pela Portaria de nº 143 do MEC, baseada no parecer 

do Conselho Federal de Educação de nº 873/85, publicada no Diário Oficial da União em 21 de 

fevereiro de 1986. Desde sua implementação até os anos 2000 foi o único curso de Psicologia 

do Estado do Espírito Santo. O Conceito Preliminar de Curso (CPC) faixa de 2009 é 4, o de 

2012 é 2 e o de 2018 é 4, tendo o curso obtido nota 5 no último Enade, sendo esta a maior nota 

do Estado. 

Desde a sua criação têm sido oferecidas 60 (sessenta) vagas anuais obedecendo a duas entradas, 

30 (trinta) no primeiro e 30 (trinta) no segundo semestre letivo, sendo que concluíram o curso 
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1.806 estudantes. Atualmente (fevereiro de 2021) encontram-se matriculados 341 (trezentos e 

quarenta e um) estudantes nos dez períodos regulares. O curso tem funcionamento diurno, 

predominantemente vespertino, com turno de funcionamento integral. A carga horária total 

exigida para a graduação é de no mínimo 4.055 horas e a conclusão do curso deve ocorrer em 

no mínimo 10 e no máximo 15 semestres letivos. Essa carga horária é distribuída da seguinte 

maneira: 2115 horas em disciplinas de unidades curriculares obrigatórias do Núcleo Comum, 

960 horas em unidades curriculares optativas do Curso, 180 horas em Estágios Básicos do 

Núcleo Comum, 240 horas em Unidades curriculares obrigatórias das Ênfases Curriculares, 440 

horas em Estágios Específicos da Ênfase Curricular. 

Este Projeto Pedagógico procurou reafirmar duas características que podem ser identificadas 

nas atividades desenvolvidas no curso: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

assim como a articulação entre a formação técnica e o compromisso sociopolítico. A 

preocupação foi de proporcionar ao aluno o desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade 

em que ele irá atuar, das suas responsabilidades éticas e sociais, bem como do compromisso 

com a produção, disseminação e aplicação do conhecimento, tornando-o capaz de atuar de 

modo responsável na pesquisa e na aplicação de conhecimentos visando, nas diversas áreas de 

atuação, a promoção da saúde e a construção de uma sociedade mais justa. Com estas 

preocupações é que foram projetadas as novas unidades curriculares contidas no presente 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 

3.1. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

Considerando que as principais preocupações da presente proposta de formação profissional 

são proporcionar ao/à estudante o desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade em que 

ele/a irá atuar, das suas responsabilidades éticas e sociais, bem como do compromisso com a 

produção, disseminação e aplicação do conhecimento, faz-se importante explicitar os princípios 

que nortearam a elaboração deste projeto de reformulação curricular. São eles: 

 

3.1.1. A Psicologia como um campo estruturado e de dispersão de conhecimentos 
e como área de aplicação. 

Os estudiosos da história do desenvolvimento da área reafirmam frequentemente que no final 

do século XIX houve uma ruptura relativa de pesquisadores com a tradição filosófica, 

inaugurando um conjunto de estudos que conduziram a Psicologia a ser reconhecida como um 
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campo específico de conhecimentos e adquirir status de ciência, segundo os parâmetros 

utilizados na época. É curioso que a referida ruptura foi um processo fortemente influenciado 

pela filosofia positivista. É mister reconhecer o importante papel do positivismo no processo de 

independência da Psicologia, exercido principalmente através da proposição de uma abordagem 

antimentalista e estritamente objetiva dos fenômenos psicológicos, o que, temos que concordar, 

foi verdadeiramente revolucionário para a época. 

É importante reconhecer também que, embora o campo tenha se constituído como campo 

autônomo de conhecimento, esta autonomia nunca foi total, pelo menos no que diz respeito à 

Filosofia, com a qual partilha as matrizes epistemológicas. As concepções de mundo e de 

homem que se concretizam no campo da Psicologia, e consequentemente as derivações 

metodológicas daí decorrentes, encontram ali a sua origem, o que nos obriga à relativização da 

ruptura entre as áreas. 

O campo da Psicologia nunca pode ser caracterizado pela unanimidade, seja em relação aos 

pressupostos filosóficos, a quais sistemas são considerados científicos e aos critérios de 

cientificidade – e mesmo se isso é uma característica importante a ser valorizada –, ao que deve 

ser o seu objeto, e aos métodos considerados adequados para produção de conhecimento e para 

viabilizar uma intervenção planejada no seu curso. O desenvolvimento do campo sempre foi 

caracterizado pela diversidade teórico-metodológica, o que implica na convivência democrática 

entre epistemologias e métodos heterogêneos em uma área com complexidade crescente, que 

vem se transformando à margem de um estrito plano cronológico. 

O que se observa, no entanto, é que embora haja considerável dispersão de correntes de 

pensamento, a Psicologia também se define como área de atuação, como uma profissão, 

definida por legislação específica que estabelece inclusive atividades profissionais privativas 

dos/das psicólogos/as – o que a caracteriza como uma especialidade. Neste sentido, o/a 

estudante em formação se vê coagido a fazer uma escolha e aderir a uma delas e, 

necessariamente, se apropriar do instrumental teórico-prático que ela oferece. Ao realizar a 

escolha, o/a estudante em formação penetra então o que designamos como campo estruturado, 

onde há um corpo teórico bem delimitado e métodos homogêneos para a produção de 

conhecimento sobre os objetos e para a intervenção. Neste momento se estabelece a necessidade 

imperativa da apropriação do conhecimento que resultou de um longo processo de pesquisa e 

reflexão de inúmeros pesquisadores/as da área em todo o mundo, apropriação que deve ser 

necessariamente crítica, a partir da qual será possível uma formação inventiva. 
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Entendemos ser impossível a criação de novos modos de pensar e conhecer os objetos referidos 

ao campo da Psicologia, seja como campo estruturado, seja como campo de dispersão, sem o 

indispensável desenvolvimento de competências técnicas. Entendemos também que uma 

organização curricular - a decisão sobre conteúdos, sobre o encadeamento das unidades 

curriculares, a definição de ênfases curriculares, bem como a estruturação dos estágios básicos 

e específicos -, visam proporcionar ao/à estudante em formação as aproximações e 

aprofundamentos necessários ao domínio de um corpo teórico e o desenvolvimento de 

competências técnicas. 

 

3.1.2. A integração necessária entre ensino, pesquisa e extensão 

O princípio que estabelece a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão vem sendo 

discutido pelo menos desde a década de 1980 e, juntamente com o princípio da autonomia 

universitária, foi legitimado na Constituição Brasileira de 1988. Apesar disso pode-se dizer que 

ele é, no mínimo, controvertido, se considerarmos as diferentes correntes político-acadêmicas 

que convivem nas universidades brasileiras.  

Para compreender tais controvérsias é necessário primeiro situar os diferentes modos de pensar 

os propósitos das universidades brasileiras. Enquanto alguns setores acadêmicos defendem a 

ideia de universidade como agência de transmissão de conhecimentos, outros contrapõem a 

ideia de agência produtora de conhecimentos e outros ainda colocam em primeiro plano o 

pragmatismo que a caracterizaria como uma agência de simples aplicação que visa atender as 

demandas sociais. Estas concepções convivem ainda com outra que legitima o dispositivo 

constitucional, concebendo a universidade primeiramente como o campo de convivência com 

a diversidade do pensamento universal, frequentemente conflitante, e procurando oferecer 

condições concretas para que o desafio da integração entre pesquisa, ensino e extensão possa 

se realizar. A implementação de atividades e processos que visem à referida integração 

apresenta variados graus de dificuldade, a depender das características das diferentes áreas de 

conhecimento. 

A despeito das dificuldades que a integração possa apresentar, entende-se que, em função do 

modo como a área de Psicologia se configura, como campo de conhecimento e como profissão, 

o desenvolvimento de profissionais competentes não pode passar ao largo da experiência 

integrativa. Concebe-se que a experiência do ensino, que viabiliza o desenvolvimento de 

habilidades e competências, efetivamente só se realiza no confronto necessário entre teoria e 
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prática, entre conhecimento e realidade. É nesta confrontação que se possibilita a apropriação 

crítica e transformações no corpo de conhecimentos existente e na sociedade. 

É por esta razão que a matriz curricular a seguir apresentada, embasada na concepção de 

universidade apoiada pela pesquisa, pelo ensino e pela extensão, prevê oportunidades de 

apropriação, aplicação e criação do conhecimento que podem favorecer a concretização da 

integração referida, seja flexibilizando o arranjo de unidades curriculares que o/a estudante em 

formação deverá cumprir, seja incorporando atividades extracurriculares à integralização da 

carga horária a ser cumprida. 

Estas características se sustentam na ampla e consistente participação dos/as estudantes do 

curso em projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos atualmente por professores/as do curso, 

conforme pode ser observado nos Quadros que se seguem (Quadros 1 e 2). Vale ressaltar que 

parte dessas atividades de pesquisa e extensão são realizadas em articulação sinérgica e 

sinergética entre professores/as, estudantes  e pesquisadores/as das pós-graduações ligadas ao 

Curso de Psicologia, sejam eles membros dos Departamentos de Psicologia, sejam membros de 

Departamentos de outros cursos da Universidade. 

 

QUADRO 1 - Projetos de Pesquisa desenvolvidos no Curso de Psicologia entre os anos 
de 2017-2021 registrados na PRPPG e em andamento  

Nº 
registro 
Prppg 

Ano de 
registro 

NOME DO PROJETO DE PESQUISA COORDENADOR 
10941 2021 Da gravidez na adolescência ao adiamento da parentalidade: 

extremos em história de vida? 
Rosana Suemi 
Tokumaru 

10364 2020 Estado da Arte sobre Fatores de Risco e Proteção 
Psicossocial na Infância e Adolescência: o contexto brasileiro 
em 30 anos de ECA. 

Ana Paula Sthel 
Caiado 

10891 2020 Dimensões socioemocional, de temperamento e 
comportamento de crianças em risco ao desenvolvimento 

Kely Maria Pereira 
de Paula 

10822 2020 
Enfrentamento psicológico da pandemia de coronavírus 

Valeschka Martins 
Guerra 

10674 2020 Felicidade em família: definições e preditores da felicidade no 
contexto familiar 

Valeschka Martins 
Guerra 

10621 2020 
Sofrimento mental em tempos de pandemia: um novo normal? 

Rafael da Silveira 
Gomes 

10584 2020 Psicologia da Moralidade: pesquisa e intervenção em 
processos de desenvolvimento nas interações com contextos 
socioculturais (2020-2022). 

Heloisa Moulin de 
Alencar 

10475 2020 Novas metodologias na avaliação e intervenção psicológica 
com pessoas com TDAH e TEA 

Claudia Patrocinio 
Pedroza Canal 

10473 2020 Tecnologia, inovação e operações no setor público: 
Construção de Indicadores e Metodologias 

Alexsandro Luiz de 
Andrade 

10371 2020 Saúde Mental Infantojuvenil e serviços de acolhimento 
institucional: desafios de uma ampla perspectiva de cuidado. 

Luziane Zacché 
Avellar 
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Nº 
registro 
Prppg 

Ano de 
registro 

NOME DO PROJETO DE PESQUISA COORDENADOR 
10302 2020 

Narrativas infames: (re)existências e psicologias 
Luziane de Assis 
Ruela Siqueira 

10236 2020 Novas metodologias na avaliação psicológica do 
desenvolvimento humano 

Claudia Patrocinio 
Pedroza Canal 

10215 2020 Amizades e Cooperação Científica Internacional de Ex-
Universitários Latino-Americanos no Brasil Agnaldo Garcia 

10201 2020 Atualidades das práticas psicológicas no processo de 
avaliação para hipótese diagnóstica do Transtorno do Déficit 
de Atenção/Hiperatividade na Grande Vitória-ES 

Claudia Broetto 
Rossetti 

10086 2020 Efeitos do projeto de vida nos processos formativos de jovens 
e educadoras(es) no “novo” ensino médio: desafios críticos 
quanto à formação e participação 

Janaína Mariano 
César 

10085 2020 

A homoparentalidade vivenciada em diferentes contextos 

Célia Regina 
Rangel 
Nascimento 

9991 2019 Platão e Lacan: alguns elementos da leitura psicanalítica sobre 
o Parmênides. 

Geraldo Alberto 
Viana Murta 

9987 2019 Redes Sociais e Novas Tecnologias: ferramentas de medidas, 
variáveis interpessoais e modelos preditivos 

Alexsandro Luiz de 
Andrade 

9849 2019 Adaptação e Avaliação de uma Intervenção Baseada em 
Compaixão e Mindfulness para Estudantes de Pós-Graduação 

Valeschka Martins 
Guerra 

9813 2019 Programa Educação Emocional Positiva: Avaliação para 
Crianças 

Valeschka Martins 
Guerra 

9787 2019 Alcoolismo, reconhecimento de expressões faciais de emoção 
e qualidade das relações interpessoais: os déficits se mantêm 
com abstinência de longo prazo? 

Rosana Suemi 
Tokumaru 

9776 2019 

Mal-estar na adolescência contemporânea 

Ana Augusta 
Wanderley 
Rodrigues de 
Miranda 

9752 2019 Psicologia e Abordagem Gestáltica: entre a clínica, as políticas 
públicas e os campos de atuação 

Andrea dos Santos 
Nascimento 

9711 2019 Análise comportamental do conteúdo dos sonhos durante o 
processo de gestação 

Elizeu Batista 
Borloti 

9710 2019 Análises psicodinâmicas do trabalho policial militar: um estudo 
de caso na Polícia Militar no Espírito Santo 

Thiago Drumond 
Moraes 

9701 2019 
O reencantamento do corpo por um ethos de aprendizagem 

Gilead Marchezi 
Tavares 

9633 2019 O Novo Ensino Médio: Processos psicossociais, 
masculinidades e educação 

Maria Cristina 
Smith Menandro 

9550 2019 Tecnologia de realidade virtual no tratamento de transtornos 
de ansiedade: uma investigação analítico-comportamental 

Elizeu Batista 
Borloti 

9524 2019 Avaliação da atenção em jogadores e não-jogadores de 
videogames de ação 

Mariane Lima de 
Souza 

9523 2019 Exaustão e saúde mental: aspectos psicológicos de 
estudantes capixabas 

Alexsandro Luiz de 
Andrade 

9521 2019 Apoio social interpessoal a mulheres vítimas de violência na 
América Latina: uma revisão de literatura Agnaldo Garcia 

9520 2019 Estudos iniciais de adaptação e expansão da Workplace 
Civility Scale para o contexto brasileiro 

Alexsandro Luiz de 
Andrade 

9519 2019 Redes sociais e novas tecnologias: Ferramentas de medidas, 
variáveis interpessoais e modelos preditivos 

Alexsandro Luiz de 
Andrade 

9501 2019 Implicações das características psicossociais positivas no 
desenvolvimento de adolescentes em situação de rua 

Edinete Maria 
Rosa 
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Nº 
registro 
Prppg 

Ano de 
registro 

NOME DO PROJETO DE PESQUISA COORDENADOR 
10033 2019 Interação trabalho, carreira & família: metodologias, modelos, 

transculturalidade e direções futuras 
Alexsandro Luiz de 
Andrade 

8595 2018 
Memória social do fenômeno da Jovem Guarda 

Maria Cristina 
Smith Menandro 

9246 2018 A importância da espiritualidade e do sentido de vida para o 
bem-estar de pessoas de meia-idade 

Valeschka Martins 
Guerra 

9184 2018 Construindo metodologias de pesquisa no campo do trabalho: 
experiências em educação 

Maria Elizabeth 
Barros de Barros 

9043 2018 Psicologia da Moralidade e Educação Moral: pesquisa e 
intervenção nos processos de desenvolvimento em contextos 
socioculturais (LAPSIM: 2018-2020). 

Heloisa Moulin de 
Alencar 

8997 2018 Burnout em trabalhadores de saúde e interação com variáveis 
de trabalho e não trabalho. 

Alexsandro Luiz de 
Andrade 

8964 2018 Análise de indicadores de temperamento e comportamento em 
crianças com Transtorno do Espectro Autista. 

Kely Maria Pereira 
de Paula 

8897 2018 Atenção, autopercepção corporal e metacognição em crianças 
com e sem TDAH 

Mariane Lima de 
Souza 

8796 2018 Representações de Violência Escolar de alunos da educação 
básica 

Claudia Broetto 
Rossetti 

8778 2018 

A atuação do psicanalista na psicanálise em extensão 

Ana Augusta 
Wanderley 
Rodrigues de 
Miranda 

8767 2018 A sensibilização ao cuidado parental posterga o início da vida 
reprodutiva dos adolescentes? 

Rosana Suemi 
Tokumaru 

8766 2018 A sensibilização ao cuidado parental posterga o início da vida 
reprodutiva dos adolescentes? 

Rosana Suemi 
Tokumaru 

8758 2018
  

Análise da Rede de Saúde Mental Infantojuvenil da cidade de 
Vitória-ES 

Luciana Bicalho 
Reis 

8753 2018 Carreira, trabalho e família: estudos a partir de variáveis 
individuais e psicossociais 

Alexsandro Luiz de 
Andrade 

8725 2018 Pelos caminhos da adoção:  Socialização parental e 
adaptação na família sob um enfoque bioecológico 

Edinete Maria 
Rosa 

8700 2018 Avaliação da Eficácia de Intervenções Psicoterapêuticas com 
Universitários 

Fabiana Pinheiro 
Ramos 

8679 2018 Apoio Institucional em Saúde Mental: fortalecendo o processo 
de trabalho. 

Maria Elizabeth 
Barros de Barros 

8660 2018 Práticas parentais positivas na garantia de direitos de crianças 
e adolescentes:  planejamento, implementação e indícios de  
eficácia de uma intervenção 

Elizeu Batista 
Borloti 

8595 2018 
Memória social do fenômeno da Jovem Guarda 

Maria Cristina 
Smith Menandro 

8594 2018 Memória social a respeito de um bairro do município de Vitória 
– ES 

Maria Cristina 
Smith Menandro 

8572 2018 
A parentalidade paterna no contexto de separação conjugal: 
quando os filhos residem com o genitor 

Célia Regina 
Rangel 
Nascimento 

8570 2018 O aumento da habilidade de regulação emocional pode 
promover a diminuição da violência contra a mulher? 

Rosana Suemi 
Tokumaru 

8499 2018 Atividades de trabalho e saúde dos trabalhadores da 
semas/vitória 

Thiago Drumond 
Moraes 

8446 2017 Elementos de eficácia da prevenção do uso de drogas em 
projetos educacionais 

Elizeu Batista 
Borloti 
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Nº 
registro 
Prppg 

Ano de 
registro 

NOME DO PROJETO DE PESQUISA COORDENADOR 
8445 2017 

Atuação do psicólogo e a produção de grupalidade 

Ana Paula 
Figueiredo 
Louzada 

8444 2017 Políticas públicas para a juventude: estratégias 
governamentais nos campos da assistência social e de 
educação 

Ana Paula 
Figueiredo 
Louzada 

8443 2017 

Laboratório de Afetos e Biopolíticas 

Ana Paula 
Figueiredo 
Louzada 

8187 2017 Familiares de dependentes químicos na rede de atenção 
psicossocial: panorama atual e perfil do grupo 

Elizeu Batista 
Borloti 

8172 2017 Estresse em motoristas profissionais da Grande Vitória: um 
olhar da Gestalt-terapia sobre o tema 

Andrea dos Santos 
Nascimento 

8154 2017 
Análise de estressores percebidos no trabalho 

Kely Maria Pereira 
de Paula 

8153 2017 
Análise de estressores percebidos no trabalho 

Kely Maria Pereira 
de Paula 

8103 2017 Prazer e Sofrimento no Trabalho: Análises psicodinâmicas da 
atividade de trabalhadores da Segurança e da Justiça 

Thiago Drumond 
Moraes 

8034 2017 
Testando a generalidade da Teoria da Aliança 

Rosana Suemi 
Tokumaru 

7971 2017 Saúde Mental Infanto-Juvenil: Caracterização da clientela e 
concepções de cuidado 

Luziane Zacché 
Avellar 

7930 2017 Meditação mindfulness como programa auxiliar para a 
prevenção do uso descontrolado de internet 

Mariane Lima de 
Souza 

7813 2017 
Jovens Mediadores da Prevenção do Uso de Drogas 

Elizeu Batista 
Borloti 

7714 2017 Avanços Recentes na Cooperação Latino-Americana nas 
Ciências do Comportamento: Um Estudo Documental Agnaldo Garcia 

7644 2017 Sentidos do afastamento do trabalho para caminhoneiros de 
rota longa 

Thiago Drumond 
Moraes 

7643 2017 Sofrimento e prazer - uma análise psicodinâmica do trabalho 
prisional 

Thiago Drumond 
Moraes 

7642 2017 A atuação do psicólogo em serviço de Atenção Primária à 
Saúde: efeitos    negativos do trabalho na saúde do 
trabalhador 

Thiago Drumond 
Moraes 

7641 2017 (Des)entendimentos entre carreira, trabalho e família: um 
estudo a partir de variáveis individuais e gênero 

Alexsandro Luiz de 
Andrade 

 
 
 
QUADRO 2 - Projetos e Programas de Extensão que estavam sendo desenvolvidos no 
Curso de Psicologia em 2020  

TÍTULO 
DEPARTA-

MENTO 
INÍCIO TÉRMINO COORDENADOR 

Conversar e tensionar na formação 
(des)continuada, 

inventiva/inclusiva: cartografia dos 
processos formativos junto a 

educadores da eja e da ed. Especial. 

DPSI 02/03/2018 31/03/2019 MARCIA ROXANA 
CRUCES CUEVAS 

https://projetos.ufes.br/#/projetos/298/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/298/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/298/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/298/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/298/informacoes
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TÍTULO 
DEPARTA-

MENTO 
INÍCIO TÉRMINO COORDENADOR 

Supervisão clínico-institucional para 
a equipe do serviço de atenção às 

pessoas em situação de violência de 
vitória (sasvv) 

DPSI 13/03/2019 28/02/2021 FABIO SANTOS BISPO 

Promoção à saúde na atenção básica DPSI 19/10/2015 31/12/2021 ALEXANDRA IGLESIAS 

Redes de políticas no território: 
políticas públicas e movimentações 

sociais. 
DPSI 01/01/2014 09/07/2020 ANA LUCIA COELHO 

HECKERT 

Estratégias de integração entre 
gestão e serviços de saúde DPSI 22/05/2019 06/12/2019 ALEXANDRA IGLESIAS 

Atenção à saúde mental de crianças 
e adolescentes DPSI 01/03/2006 31/12/2022 

ANA AUGUSTA 
WANDERLEY 

RODRIGUES DE 
MIRANDA 

Educação para a carreira (e-car) - 
13840 DPSI 31/01/2016 31/01/2020 

ALEXSANDRO LUIZ DE 
ANDRADE 

Cuidado em saúde mental infanto-
juvenil na atenção básica 

DPSI 01/02/2018 31/08/2020 
LUCIANA BICALHO 

REIS 

Clínica bicha DPSI 04/03/2019 03/03/2021 JESIO ZAMBONI 

5 encontros preparatórios para o 13o 
lepsi 

DPSI 16/08/2019 18/10/2019 ARIANA LUCERO 

Levantamento preliminar das fontes 
para a história da psicologia e da 

formação do psicólogo no arquivo 
da universidade federal do espírito 

santo. 

DPSI 20/01/2018 31/07/2019 
LILIAN ROSE 
MARGOTTO 

Cada doido com sua mania. DPSI 01/09/2016 31/12/2020 
LILIAN ROSE 
MARGOTTO 

Gestalt-terapia, escuta e 
acolhimento psicológico de grupos DPSI 11/02/2019 31/12/2021 

ANDREA DOS SANTOS 
NASCIMENTO 

Seminário clínicas da violência: 
modos de pensar, modos de operar 

DPSI 04/12/2019 05/12/2019 FABIO SANTOS BISPO 

Território de re-existência: diálogos 
entre psicologia, formação e teatro 

na política da juventude 
DPSI 01/12/2017 31/07/2019 

JANAINA MARIANO 
CESAR 

Diálogos entre psicologia 
humanista, filosofia existencialista e 
o pensamento de gurdjieff sobre a 

teoria do eneagrama 

DPSI 22/10/2019 19/11/2019 ADRIANO PEREIRA 
JARDIM 

A psicologia como instrumento de 
transformação social: práticas 

coletivas de saúde para a população 
lgbt 

DPSI 07/12/2019 09/07/2020 
ANDREA DOS SANTOS 

NASCIMENTO 

Programa de treinamento em 
triagem psicológica. - 11599 

DPSI 01/12/2014 31/12/2020 
ADRIANO PEREIRA 

JARDIM 

https://projetos.ufes.br/#/projetos/165/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/165/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/165/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/165/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/187/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/517/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/517/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/517/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/339/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/339/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/399/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/399/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/510/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/510/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/653/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/653/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/619/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/821/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/821/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/660/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/660/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/660/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/660/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/660/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/685/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/735/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/735/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1095/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1095/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/822/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/822/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/822/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/990/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/990/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/990/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/990/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1263/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1263/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1263/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1263/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1151/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1151/informacoes
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TÍTULO 
DEPARTA-

MENTO 
INÍCIO TÉRMINO COORDENADOR 

Programa ubuntu: humanismo e 
afroperspectivismo nos terreiros de 

religiões de matriz africana 
DPSI 29/10/2018 30/10/2020 ADRIANO PEREIRA 

JARDIM 

Oficinas terapêuticas para adultos 
no programa cada doido com sua 

mania - 2016 
DPSI 05/08/1984 31/12/2020 

LILIAN ROSE 
MARGOTTO 

Oficina terapêutica para crianças no 
programa cada doido com sua 

mania - 2016 
DPSI 05/04/1999 31/12/2020 LILIAN ROSE 

MARGOTTO 

Oficina terapêutica para 
adolescentes no programa cada 

doido com sua mania - 2016 
DPSI 01/03/2003 31/12/2020 

LILIAN ROSE 
MARGOTTO 

Roda de conversa: educação em 
tempos de pandemia 

DPSI 22/04/2020 31/12/2020 
JANAINA MARIANO 

CESAR 

Atendimento familiar no programa 
cada doido com sua mania -12583 

DPSI 01/05/2003 31/12/2020 
LILIAN ROSE 
MARGOTTO 

Atendimento individual no 
programa cada doido com sua 

mania - 2016 
DPSI 03/08/1984 31/12/2020 LILIAN ROSE 

MARGOTTO 

Educação, subjetividades, gênero e 
sexualidades DPSI 23/06/2020 21/07/2020 

LUZIANE DE ASSIS 
RUELA SIQUEIRA 

Disseminação de intervenções em 
análise do comportamento para o 
desenvolvimento de habilidades e 

promoção de saúde mental da 
população 

DPSI 04/01/2021 30/11/2021 FABIANA PINHEIRO 
RAMOS 

Recorpar: o reencantamento do 
corpo por um ethos de 

aprendizagem 
DPSI 11/08/2020 31/12/2021 

GILEAD MARCHEZI 
TAVARES 

Carreiras contemporâneas & ciência 
de dados 

DPSI 01/09/2020 01/09/2022 ALEXSANDRO LUIZ DE 
ANDRADE 

Curso de extensão psicologia da 
felicidade e do bem-estar DPSD 24/07/2020 06/11/2020 

VALESCHKA MARTINS 
GUERRA 

Psicologia, cuidado e enfrentamento 
a pandemia do covid-19: integração 
de ações de suporte frente a situação 

de emergência ocasionada pelo 
coronavírus 

DPSD 01/04/2020 01/10/2020 THIAGO DRUMOND 
MORAES 

Curso à distância sobre saúde 
mental e trabalho 

DPSD 01/09/2020 31/12/2020 
THIAGO DRUMOND 

MORAES 

5 minutos de psicologia DPSD 02/08/2019 30/07/2021 DIEGO ZILIO ALVES 

Ciclo permanente de palestras em 
psicologia (cppp) 

DPSD 02/08/2019 31/12/2019 DIEGO ZILIO ALVES 

Grupo de trabalho de saúde mental e 
trabalho 

DPSD 04/10/2018 31/12/2020 THIAGO DRUMOND 
MORAES 

Atividades de trabalho e saúde dos 
trabalhadores da semas/vitória DPSD 01/03/2018 31/07/2020 

THIAGO DRUMOND 
MORAES 

https://projetos.ufes.br/#/projetos/1152/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1152/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1152/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1308/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1308/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1308/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1306/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1306/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1306/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1307/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1307/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1307/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1805/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1805/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1309/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1309/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1310/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1310/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1310/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1739/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1739/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/2077/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/2077/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/2077/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/2077/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/2077/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1824/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1824/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1824/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1847/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1847/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1841/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1841/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1594/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1594/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1594/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1594/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1594/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1322/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/1322/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/851/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/849/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/849/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/754/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/754/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/670/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/670/informacoes
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TÍTULO 
DEPARTA-

MENTO 
INÍCIO TÉRMINO COORDENADOR 

Formação e diálogo com educadores 
sociais de instituição de 

acolhimento de crianças e 
adolescentes 

DPSD 18/06/2019 16/12/2023 
GABRIELLA GARCIA 

MOURA 

Promovendo diálogo sobre saúde e 
vida com adolescentes 

DPSD 01/07/2013 01/07/2022 
CELIA REGINA 

RANGEL NASCIMENTO 

Carreira & autonomia psi DPSD 01/05/2019 09/07/2020 ELIZEU BATISTA 
BORLOTI 

Dpdp - diretório de práticas da 
psicologia DPSD 01/08/2017 31/07/2019 

ELIZEU BATISTA 
BORLOTI 

Linhas da vida: lidando com o 
estresse acadêmico por meio de 

oficinas de tecelagem terapêutica 
DPSD 01/08/2019 31/12/2020 

CLAUDIA BROETTO 
ROSSETTI 

A saúde mental e do trabalhador em 
foco: iniciativas de intervenção com 

a polícia militar do espírito santo 
DPSD 02/05/2019 20/12/2019 

THIAGO DRUMOND 
MORAES 

Nota: para acessar o conteúdo dos projetos, basta clicar nos nomes dos projetos que contém um vínculo ativo que 
direciona o leitor ao sistema projetos.ufes.br. 
 
 

3.1.3. Formação socio-crítica 

A concepção de formação que embasa o presente projeto se baseia no consenso de que não é 

possível dissociar a formação técnica da política, consenso este decorrente dos amplos debates 

realizados em torno da formação profissional em Psicologia, iniciados em meados da década 

de 1970. Visto que tanto a criação do conhecimento, quanto a sua aplicação são situadas, isto 

é, refletem de alguma maneira os interesses e as forças sociais, entende-se que a formação 

profissional pode adquirir diferentes matizes, a depender do contexto em que ocorre. As 

concepções dicotômicas, de formação exclusivamente técnica versus política, perdem o sentido. 

A formação técnica é concebida como tendo etapas previamente estabelecidas e cumpridas 

sequencialmente até que se alcance o perfil profissional concebido como desejado. A formação 

política por outro lado, ao apenas reafirmar a necessidade de uma abordagem crítica da 

realidade social e dos fenômenos de interesse para a Psicologia, pode ignorar a necessidade de 

apropriação das técnicas e do conhecimento existente pelos profissionais da área. Deste modo, 

nenhuma destas perspectivas reflete adequadamente a realidade em que os/as profissionais 

atuam. 

As tentativas de separar a formação técnica do terreno político, do qual é parte indissociável, 

restringem a competência técnica a algo em geral abstrato. Na direção que este PPC adota a 

tecnologia utilizada pelos profissionais psicólogos na sua prática cotidiana é mediada pela 

história, pela política, pelos afetos. A tarefa desses profissionais só se realiza no encontro com 

https://projetos.ufes.br/#/projetos/544/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/544/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/544/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/544/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/301/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/301/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/281/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/246/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/246/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/197/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/197/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/197/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/137/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/137/informacoes
https://projetos.ufes.br/#/projetos/137/informacoes
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a alteridade, com o outro em sua diferença, com a história da vida dos sujeitos. É necessário um 

esforço, nem sempre concretizado, para escapar das tendências à polarização (competência 

técnica/ incompetência técnica, compromisso político/ alienação), visando o estabelecimento 

de um diálogo fecundo com as diferentes áreas de conhecimento que podem contribuir para a 

compreensão do que nos interessa, bem como o envolvimento na aventura do conhecimento.  

Pensa-se em um/a profissional que com base em uma avaliação crítica e em argumentação 

criativa que considere as coerções políticas, sociais e culturais, seja capaz de questionar as 

universalidades, bem como a rede discursiva moral em que, muitas vezes, se encontram imersas 

as práticas de formação dos/as profissionais de psicologia. Uma rede moral configurada por 

regras e valores que visam conformar ações, e buscam nos guiar numa paisagem estável, 

podendo conduzir de forma absoluta nossas ações. 

Nossa proposta é construir no Curso estratégias críticas que não apenas contestem arranjos 

estruturais, mas que também examinem a cumplicidade profissional com esses arranjos. Esse 

desafio se faz através da apropriação crítica do conhecimento construído nas práticas realizadas 

no campo da Psicologia. É certo que diferentes especialidades têm produzido conhecimentos 

que, apoiados em estratégias homogeneizadoras, visam excluir a multiplicidade e, portanto, a 

polifonia indispensável no campo da Psicologia. Mas é certo também que é possível pensar na 

formação de profissionais que preservem esta polifonia indispensável e evitem ancorar suas 

práticas em formas artificiais de especialismos. 

O presente PPC aposta em uma formação que ocorra no confronto com a polifonia a que nos 

referimos acima, e espera-se que o/a estudante em formação consiga, através de uma avaliação 

crítica e posicionamento ético, participar ativamente da sua própria formação. Em síntese, 

espera-se que os diferentes contextos em que se realiza a formação, bem como o contato com 

diferentes modos de pensar a Psicologia, seja um contexto em que as contradições podem gerar 

indagações e propostas que possibilitem questionamentos e a construção de novas práticas. 

 

3.1.4. Formação inventiva 

A concepção de formação inventiva se articula com a formação socio-crítica. Entendemos que 

o processo de formação está inserido no processo de transformação social e, mais do que de 

uma reestruturação curricular, a formação depende da atuação do/a trabalhador/a no espaço 

social conflituoso. A reformulação ou reorganização curricular deve se orientar então pelos 

diferentes modos de agir nos espaços profissionais que se atualizam continuamente e que não 
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podem estar dissociados das lutas políticas presentes tanto no âmbito local e quanto no âmbito 

geral das políticas de governo. Não é possível, portanto, desvincular as práticas profissionais 

dos modos de gestão em curso nos diferentes estabelecimentos onde o/a psicólogo/a desenvolve 

sua atividade. É da vivência em espaços conflituosos que podemos desenvolver maior 

compreensão do processo histórico e das possibilidades, bem como dos limites do nosso 

conhecimento e das nossas práticas.  

Formar psicólogos/as na perspectiva indicada tem o sentido de contribuir para a produção de 

ações que privilegiem um tratamento digno e respeitoso àqueles/as com quem trabalhamos. 

Juntamente com aqueles/as que estão em processo de formação é preciso produzir uma política 

na qual se mantém vivo o aprender a aprender, de tal modo que o conhecimento transmitido 

não esteja imunizado às repetidas e necessárias reflexões críticas.  

Assim, não sendo a Psicologia um campo de conhecimentos acabados e definitivos, não se pode 

esperar também que seja um campo reservado à simples aplicação. A prática profissional não 

pode fazer com que a condição de aprendiz se perca. Embora a formação e o exercício 

profissional possam ser compreendidos como dois momentos sucessivos, acreditamos que eles 

devem coexistir sempre, restando a todo/a aquele/a que se encontra envolvido com a formação 

manter em sua prática diária a tensão permanente entre a problematização e a ação. 

Levando o/a estudante a aprender, as práticas implicadas na formação buscarão evitar duas 

posições. Uma delas é a de tomar as disciplinas como saberes prontos/acabados, o que implica 

na crença de que a aprendizagem pode ser um dia concluída, dia em que se dariam por 

encerrados os problemas com os quais o/a estudante em formação se viu confrontado. Ao se 

apropriar das teorias e técnicas existentes no campo, e frequentemente consideradas definitivas, 

sempre se espera obter o que poderia ser chamado de uma ‘eficiência profissional’ que, ao 

mesmo tempo, produziria imobilidade e simples reprodução/aplicação. 

Uma outra posição a ser evitada é a do/a estudante crônico, que desenvolve uma 

problematização ociosa, a qual se torna em sério obstáculo para sua prática profissional. Ao 

sentir-se sempre despreparado, não deseja correr os riscos inerentes às tomadas de posição 

teóricas e metodológicas. Ao agir assim, furta-se a interferir nos contextos conflituosos e nega 

as possibilidades de formação. 

Assim, uma alternativa a essas duas posições seria buscar um caminho afastado tanto das 

ilusões de um saber especializado completo quanto de uma problematização ociosa. A chave 

da inventividade é a manutenção de uma tensão permanente entre a ação e a problematização. 
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Pode-se derivar da afirmação acima que é exatamente a incerteza que constitui a força e não a 

fragilidade do processo de conhecimento. Essa política inventiva tem que lutar 

permanentemente contra as forças que tentam impedir o movimento criador do pensamento: as 

fórmulas prontas, a moral conservadora, a política de manutenção das formas de existência 

estabelecidas e da desqualificação da invenção e da diferença.  

Quando as formas de ação contrariam a garantia de neutralidade, elas passam a se constituir em 

importantes instrumentos para a efetivação de mudanças no plano coletivo e instauração de 

novas políticas de ação dos/as psicólogos/as. Tais formas de ação não se furtam à permanente 

aprendizagem e podem concorrer para novas formas de existência e para diferentes estilos de 

vida. Adotando esta estratégia, teremos práticas no campo da Psicologia que são 

permanentemente reinventadas. No momento em que se concebe que o objeto das disciplinas é 

móvel, visto que se constitui no jogo de forças sociais, o saber que sobre ele pode se produzir 

também está sempre em desenvolvimento. Essa forma de abordar a formação tem como base 

uma postura que coloca em xeque criteriosamente as realidades dadas pela reflexão crítica, 

visando a reinvenção do conhecimento.  

Como construir modos de formação em Psicologia que fujam das fórmulas de ação prontas? 

Como favorecer o surgimento do novo no campo da formação em Psicologia? A operação no 

concreto para a realização desta tarefa é fornecer ao/à estudante a oportunidade de diversificar 

e enriquecer sua formação por meio da sua participação em tipos variados de eventos 

extraclasse, como por exemplo, iniciação científica, monitoria, participação em projetos de 

pesquisa, extensão, participação em grupos PET e participação em congressos na área, entre 

outros. A participação do/a estudante em atividades extraclasse será incentivada através das 

atividades complementares. É fato que o conhecimento é apresentado através de diversas 

matérias, ministradas em unidades curriculares autônomas e, embora a matriz curricular 

proposta neste projeto seja organizada desta maneira, pode-se obter integração entre as unidades 

curriculares por meio de uma boa comunicação entre professores/as, com conteúdos, atividades 

e avaliações articuladas entre as diversas unidades que compõem a matriz curricular.  

 

3.1.5. Políticas, projetos e práticas de Ações Afirmativas 

Em sua consolidação como espaço comunitário de livre expressão de pensamento, produção de 

conhecimentos, mobilização e organização estudantil, a UFES tem se alinhado com outras 

universidades públicas, desde o período da repressão militar até o presente, contribuindo para 
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a redemocratização do país e para o realinhamento democrático e fortalecimento institucional. 

Se a resistência à ditadura e o retorno à democracia fomentaram a emergência de lideranças 

expressivas no estado formadas na UFES, nas últimas décadas a instituição tem se destacado 

pela expansão das atividades acadêmicas para responder aos desafios da implementação das 

políticas de ações afirmativas envolvendo a imprescindível democratização de acesso e 

permanência na universidade de setores da sociedade sistematicamente excluídos do direito ao 

ensino superior gratuito e de qualidade. 

Várias resoluções dos Conselhos Superiores da Ufes já foram aprovadas no sentido de 

implementar tais políticas afirmativas: A Resolução n° 35/2012 – CEPE que institui a Reserva 

de Vagas nos Processos Seletivos para ingresso nos cursos de graduação; a Resolução n° 

09/2014 – Cun que cria a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAECI); a 

Resolução nº 23/2014 – Cun que aprova a utilização do nome social por discentes, técnico-

administrativos e docentes da UFES; só para citar algumas. Assim, desde 2014, no âmbito 

institucional, a formação e a educação universal em direitos humanos se torna objeto de uma 

Pró-Reitoria específica, na qual encontra-se o Departamento de Cidadania e Direitos Humanos 

cuja missão é exatamente implementar tais políticas. Esse departamento, inclusive, já iniciou 

as seguintes ações e projetos: 

• proposições de diretrizes para orientar a promoção dos direitos humanos, criando ou 

apoiando projetos, programas e ações com tal finalidade, em todos os campi da UFES; 

• celebração de parcerias com a comunidade interna, a sociedade civil e núcleos externos, 

além de entidades governamentais para promoção e defesa dos direitos humanos na 

UFES; 

• ações efetivas de direitos humanos, seguindo as diretrizes dos Programas Nacionais de 

Direitos Humanos I, II e III; 

• atividades para informar e educar sobre os direitos humanos da pessoa com deficiência; 

• ações para reconhecer os direitos da comunidade LGBTI na UFES; 

• encaminhamento de denuncias de violações de direitos humanos aos órgãos 

competentes. 

Além dessas ações em nível mais amplo na Universidade, há iniciativas sendo realizadas em 

vários outros espaços institucionais, seja em nível da Administração Central, seja em nível do 

Centro de Ciências Humanas e Naturais, seja em nível do próprio curso. No caso do Curso de 
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Psicologia, além de disciplinas específicas optativas sobre vários dos temas das ações 

afirmativas (por exemplo as disciplinas PSI10715-Psicologia e Direitos Humanos, PSI10716- 

Psicologia, Políticas Públicas e Exclusão Social, PSI10876-Subjetividade e Política, PSI11418-

Psicologia e Movimentos Sociais, PSI12036-Estudos Interdisciplinares II, PSI11984-

Psicologia, Políticas Sociais e Subjetividade, PSO11201-Psicologia Social: Direitos Humanos 

e Violência, PSO11429-Juventude e Psicologia Social, PSO11850-Psicologia e Contextos 

Sócio-Culturais Brasileiros), continuamente ofertadas ao longo dos semestres, as temáticas das 

ações afirmativas constam como tema transversal de disciplinas obrigatórias (PSI 11184

 Psicologia e Práticas Educacionais, PSO11183-Psicologia Social II, PSI 10276-

Introdução a Psicologia, PSO10871-Psicologia Social I, PSO 11413-Psicologia Social do 

Trabalho), além de projetos, ações e/ou políticas voltadas para grupos específicos. É importante 

frisar que as circunscrições das políticas abaixo descritas em tópicos distintos não significam 

que sejam temáticas isoladas umas das outras, mas serão tratadas com certa distinção para dar 

o devido destaque às suas dimensões específicas. Ressaltamos, em particular, que as questões 

em torno da acessibilidade para pessoas com deficiência serão tratadas em outro tópico neste 

PPC, mas que são também objeto das políticas de ações afirmativas aqui anunciadas. 

 

3.1.5.1. Políticas e práticas direcionadas aos povos indígenas e outras etnias 
minoritárias. 

Uma frente de ação que expressa a consolidação desses princípios é a criação (e início do curso) 

do curso de graduação Licenciatura Intercultural Indígena (PROLIND), em 2015. O Curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena que se encontra sob a responsabilidade do Centro de 

Ciências Humanas e Naturais (mesmo Centro do curso de Psicologia) conta atualmente com a 

participação direta de 03 docentes do Departamento de Psicologia, como membros atuantes no 

Colegiado de curso, bem como NDE e coordenação.   

O PROLIND, está vinculado ao Ministério da Educação, por intermédio da SECADI, com 

apoio da Secretaria de Educação Superior – SESU e execução financeira do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, e é um programa integrado de apoio à formação 

superior de professores indígenas, a ser implantado pelas IES federais e estaduais de todo o 

país, por meio de Cursos de Licenciaturas Interculturais, para que possa ser efetivada a docência 

no segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio conforme a realidade social e 

cultural específica de cada povo e segundo a legislação nacional que trata da educação escolar 

indígena. 
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Assim, o Curso de Licenciatura Intercultural indígena está concebido na perspectiva de 

formação plena dos professores, com vistas a um trabalho diferenciado no Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio das escolas indígenas, referenciada nos projetos societários das 

comunidades envolvidas, tendo como referência as práticas bilíngues, interdisciplinares e 

interculturais de ensino, de aprendizagem e de pesquisa. Tem como princípio o respeito, a 

valorização e o fortalecimento da identidade cultural de cada povo, seus conhecimentos, 

práticas e valores na busca da consolidação do processo de luta pelo reconhecimento e defesa 

dos seus direitos, da autonomia e da sustentabilidade. 

A criação e realização do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena na UFES atende a uma 

reivindicação de longa data dos povos Tupinikim e Guarani por formação e titulação de seu 

quadro de professores em nível universitário, imprescindíveis para o desenvolvimento dos 

processos de educação escolar indígena no Espírito Santo, garantindo, dessa forma, o 

reconhecimento de seus direitos culturais diferenciados, a valorização de seus saberes e práticas 

e a sua qualificação como educadores e sujeitos políticos. E a participação de docentes do curso 

de Psicologia tem sido fundamental para a consolidação da Licenciatura Intercultural Indígena, 

bem como das ações afirmativas que visam apoiar e garantir direitos dos povos originários. 

Além da articulação que se manifesta entre ambos os cursos, há optativas e experiências de 

pesquisa e extensão no Curso de Psicologia da Ufes voltadas para pesquisa e intervenção junto 

aos povos indígenas e processos de subjetivação específicos de etnias minoritárias. Vale 

ressaltar que as ações sobre as etnias minoritárias contemplam, também, projetos de pesquisa e 

extensão junto a populações ciganas, grupo populacional muito pouco estudado e abarcado 

pelas políticas públicas, mas igualmente marginalizados e sobre os quais incide uma longa 

tradição de preconceito, pré-julgamento e alijamento sociais. Essa linha de pesquisa e ação se 

manifesta em projetos de pesquisa e extensão conduzidos por professores e estudantes do Curso 

de Psicologia e de Pós-Graduação. 

 

3.1.5.2.  Políticas afirmativas para a população Negra. 
As ações afirmativas no âmbito da UFES também repercutiram no acesso de jovens negras e 

negros à Universidade que, junto com uma riqueza cultural contra-hegemônica, traz diversos 

desafios para a superação das condições de racismo e desigualdade que permeiam a sociedade 

brasileira e o universo acadêmico em particular. O curso de Psicologia, em especial, que 

historicamente é composto por pessoas majoritariamente brancas, é convocado a se ocupar de 
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forma mais integral de temas como a saúde mental da população negra, políticas públicas de 

saúde e educação voltadas para a superação do racismo estrutural e das violências correlatas, 

além da diversificação de suas matrizes teóricas eurocentradas, para contemplar novas 

epistemologias mais conectadas com a realidade das populações marginalizadas. 

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB/UFES), criado oficialmente em 2006, é 

constituído por docentes, pesquisadores dos diversos Centros de Ensino da UFES e de outras 

IFES do Estado, além de contar com a colaboração de discentes, mestres em saberes tradicionais 

e representantes de movimentos sociais do Espírito Santo. O NEAB/UFES tem se dedicado “à 

produção e disseminação de conhecimentos e saberes por meio da realização de projetos e ações 

de ensino, pesquisa e extensão, referentes às questões da população negra, aos 

afrodescendentes, ao desenvolvimento de políticas de diversidade etnicorracial, promoção da 

igualdade racial e valorização das populações de origem africana e afro-brasileira”. 

 

3.1.5.3. Políticas para garantia e promoção de direitos à diversidade sexual 
e de gênero. 

Diversas ações vêm sendo realizadas, em nível institucional, para promover e garantir os 

direitos à diversidade sexual e de gênero na Universidade. Da utilização do nome social em 

processos administrativos, a projetos específicos – ambos conduzidos pela PROAECI, 

conforme anteriormente mencionado –, passando pelas disciplinas optativas sobre a temática e 

na condição de temática transversal a várias disciplinas obrigatórias, e culminando em projetos 

de pesquisa e extensão, a temática da diversidade sexual e de gênero é fruto de objeto da 

formação de Psicólogos/as no Curso de Psicologia da Ufes. Destaca-se nesse movimento ações 

que se materializam em projetos de pesquisa e extensão ao longo do tempo. No presente 

momento, podem ser ilustrados, a título de ilustração os seguintes projetos: Projeto de Extensão 

“Clínica Bicha”, que tem como objetivo oferecer à essa população, no estado do Espírito Santo, 

diversas modalidades de atendimento — acolhimento e orientação; clínica individual; clínica 

grupal; dentre outras possíveis, em função da demanda; e o Projeto de Pesquisa: “Clínica da 

Diversidade Sexual e de Gênero”, que visa avaliar e produzir conhecimentos a partir dessa 

prática inovadora; Projeto de Extensão “Gestalt-Terapia, escuta e acolhimento psicológico de 

grupos”, oferecendo grupos de acolhimento terapêutico destinado a Mulheres, População 

LGBT e Juventude Negra, e também curso de formação voltado para estudantes de psicologia 

na perspectiva dos direitos humanos. Ocorrem também no âmbito do Curso de Psicologia 

eventos e cursos específicos, dentro o quais, por exemplo: Evento de “Extensão Psicanálise e 
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contemporaneidade - Subversão das identidades de gênero”, em 2019; Curso de Extensão 

“Educação, Subjetividades, Gênero e Sexualidades”, em 2020. A diversidade de perspectivas, 

modos de abordagem e campos de atuação em relação às questões de diversidade sexual e de 

gênero implicadas no conjunto desses projetos possibilita tratar dessa temática considerando a 

complexidade e os desafios decorrentes da efetivação dos direitos humanos para essa 

população. 

No âmbito da UFES, situado no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, existe o 

Ambulatório Multidisciplinar de Diversidade de Gênero, habilitado junto ao Ministério da 

Saúde conforme as diretrizes da Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013, que redefine o 

Processo Transexualizador no SUS. O ambulatório oferece à população de travestis e 

transexuais no estado do Espírito Santo atendimento multiprofissional em saúde, incluindo 

atendimento psicológico, visando desenvolver ações transversais na área da saúde. O 

ambulatório tem possibilitado a alunas/os de graduação em Psicologia na Ufes a formação para 

atuação no Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde, sob a forma de extensão e 

estágio. 

Finalmente, é de destaque a Ufes compor o Conselho para a Promoção da Cidadania e dos 

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, também chamado 

de Conselho Estadual LGBT desde a sua formação em 2016. Atualmente, neste conselho, 

contamos com a participação de um professor do curso na condição de Conselheiro, membro 

titular, no biênio 2020-2021. Essa participação é outro modo de inserção ativa do Curso, haja 

vista as interrelações entre a participação desse professor em tal espaço e as ações desenhadas 

no curso voltadas para essa população. 

Em resumo, no âmbito do curso de Psicologia, as disciplinas obrigatórias e optativas que 

abordam as temáticas vinculadas às relações étnico-raciais e à diversidade sexual e de gênero 

se integram com ações de pesquisa e extensão que buscam ofertar para o estudante um espaço 

de produção de saber e de práticas relativas à psicologia em uma diversidade de contextos. 

Projetos de divulgação cultural de produções audiovisuais indígenas; ações de divulgação 

cultural e mobilização social relativas a comunidades tradicionais afro-brasileiras no Estado; 

intervenções de cooperação envolvendo a promoção de humanismo psicológico junto a adeptos 

de religiões de matriz africana escuta e acolhimento psicológico de mulheres, população LGBT 

e juventude negra; práticas psicológicas clínicas, com diversas modalidades de atendimento, 

pautadas nos princípios da “Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (LGBT)”; suporte a políticas públicas de atenção a pessoas em situação 
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de violência; espaços formativos e clínico-políticos para o enfrentamento de violências no 

campo da educação; articulação com políticas para Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Especial; apoio a instituições de acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade 

social, dentre outros que, historicamente, tem permitido ao Curso de Psicologia conectar-se 

com as demandas sociais da sociedade capixaba. 

Importante ainda ressaltar que se busca desenvolver tais ações visando integrar a formação e a 

educação em direitos humanos no Curso de Psicologia da UFES pautando-se em uma 

perspectiva transversal e interseccional, de modo a compreender as complexidades e 

singularidades envolvidas nas análises e intervenções necessárias às políticas afirmativas. 

Envolvendo a diversidade teórica e dos campos de atuação da psicologia, tal horizonte 

formativo, ao permear os espaços de formação (ensino, pesquisa e extensão), possibilita a 

constituição de profissionais comprometidos com os princípios dos Direitos Humanos, de 

acordo com o proposto pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

 
4. OBJETIVOS 

Os objetivos desta proposta de reformulação curricular, em consonância com o espírito das 

novas diretrizes curriculares, são: 

1. adequar a organização curricular visando a instauração do Núcleo Comum e de duas 
Ênfases Curriculares; 

2. reorganizar as unidades curriculares do Curso, através da reordenação, inclusão ou 
eliminação de conteúdos;  

3. incentivar as práticas de estudo independente, as atividades de pesquisa e a atualização 
permanente por parte dos/as discentes; 

4. oportunizar uma sólida formação geral; 

5. remodelar e redistribuição dos estágios curriculares obrigatórios ao longo do Curso;  

6. incorporar ao currículo atividades extraclasse por meio da obrigatoriedade de 
cumprimento de créditos em Atividades Complementares; 

7. propiciar a integração entre o Núcleo Comum do Curso e as Ênfases Curriculares, 
distribuindo de forma mais adequada dentro da estrutura curricular as unidades 
curriculares de formação básica e de formação específica, e resolver os problemas 
existentes na atual estrutura curricular do Curso, principalmente no que diz respeito à 
superposição e à ausência de conteúdos; 

8. promover uma formação flexível por meio do aumento da carga horária total no Curso 
destinada a unidades curriculares optativas e, consequentemente, do aumento da oferta 
semestral de disciplinas optativas; 
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9. implementar as diretrizes definidas pelo Planejamento Estratégico da UFES. Em 
especial, destacamos como finalidades deste Planejamento:  

a) formar profissionais de nível superior, nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira; 

b) colaborar na formação contínua e incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do ser humano e 
do meio em que vive. 

 

5. PERFIL DO EGRESSO 

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) visa formar profissionais com competências 

técnico-científica, ética e política, capazes de favorecer a avaliação crítica do campo no qual 

estão inseridos e intervêm. Tais dimensões, embora se distingam, são indissociáveis no plano 

das atividades do/a psicólogo/a. Com a reformulação curricular do Curso de Psicologia dentro 

dos parâmetros já destacados nos princípios norteadores assumidos de formação socio-crítica e 

inventiva, pretende-se assegurar as habilidades e competências descritas a seguir, no âmbito de 

uma formação científica de alto nível. Antes, contudo, vale mencionar o esforço do Curso em 

produzir a capacidade crítica e autônoma do estudante, que se expressam tanto na necessidade 

de refletir, dialogar e fazer escolher seja sobre sua formação, como por exemplo pela 

diversidade de áreas a seguir expresso pelas duas ênfases do curso (Investigação e Intervenção 

em Saúde, Processos Clínicos e Educacionais  e  Investigação e Intervenção em Psicologia 

Social e do Desenvolvimento, ambas a serem melhor descritas posteriormente), pelas inúmeras 

experiências de ensino, pesquisa e extensão realizadas no curso, bem como pela ampla gama 

de possibilidades em desenvolvimento acadêmico via dois programas de Pós-Graduação, ambas 

com Mestrado e Doutorado; seja pela sua participação ativa nos processos decisórios do Curso, 

ilustrados pelo assento representacional em várias instâncias administrativas, previstas neste 

PPC (Departamentos, Colegiado, Comissões, etc.) e no Estatuto e Regimento da Universidade. 

Vale mencionar mais abaixo as previsões institucionais para acompanhamento e avaliação 

contínua do perfil dos egressos, tanto por parte da Pró-Reitoria de Graduação, quanto pelo 

Centro e pelo próprio curso, conforme capítulo 9 deste PPC. 
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5.1. COMPETÊNCIAS ESPERADAS DO EGRESSO 

No ano de 2002 comemorou-se os quarenta anos de regulamentação da profissão de Psicólogo 

no Brasil, que ocorreu através da lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962. De acordo com o Artigo 

4o. do decreto nº 53.464, de 21 de janeiro de 1964, que regulamenta a lei acima citada, as 

funções de psicólogo são as seguintes: 

1. Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de: 

a) diagnóstico psicológico; 

b) orientação e seleção profissional; 

c) orientação psicopedagógica; 

d) solução de problemas de ajustamento. 

2. Dirigir serviços de Psicologia em órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, 

paraestatais, de economia mista e particulares. 

3. Ensinar em cadeiras ou disciplinas de Psicologia nos vários níveis de ensino, 

observadas as demais exigências da legislação em vigor. 

4. Supervisionar profissionais e estudantes em trabalhos teóricos e práticos de Psicologia. 

5. Assessorar, tecnicamente, órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, 

paraestatais, de economia mista e particulares. 

6. Realizar perícias e emitir pareceres sobre matérias do campo da Psicologia. 

Dessa forma, o projeto do Curso de Psicologia da UFES objetiva desenvolver as competências 

esperadas do/a profissional psicólogo/a descritas, respeitando o Código de Ética do Profissional 

Psicólogo e atentando para a articulação das atividades profissionais com a realidade social.  

 
5.2. CLASSES DE PROBLEMAS QUE OS EGRESSOS ESTARÃO CAPACITADOS A RESOLVER 

Conforme prescreve as DCCP (CNE/CES - Resolução N. 5/2011) em seu Artigo 4º, a formação 

em Psicologia pensada neste projeto busca possibilitar aos futuros profissionais conhecimentos 

que garantam a resolução de problemas nas seguintes dimensões da realidade profissional: 

a) Atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e 

psicossocial, tanto em nível individual quanto coletivo, bem como a realizar 

seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios 

da ética/bioética; 

b) Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado 

na capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 
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c) Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter os 

princípios éticos no uso das informações a eles confiadas, na interação com 

outros profissionais de saúde e o público em geral; 

d) Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em 

vista o bem estar da comunidade; 

e) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 

trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma 

que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe de trabalho; 

f) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, e ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 

cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

 

5.3. FUNÇÕES QUE OS EGRESSOS PODERÃO EXERCER NO MERCADO DE TRABALHO 

O Curso de Psicologia da UFES objetiva formar psicólogos/as habilitados/as a exercer 

atividades profissionais em quaisquer áreas de atuação da Psicologia, tais como:  

● intervenção psicossocial em atenção à saúde; 
● triagem, atendimento e acompanhamento psicológico de pessoas com dificuldades 

psicológicas; 
● intervenção institucional no campo das políticas públicas (saúde, educação, assistência 

social); 
● planejamento, execução e avaliação de projetos sociais; 
● planejamento, execução e avaliação de pesquisas; 
● planejamento, execução e avaliação de programas de atendimento a portadores de 

necessidades especiais; 
● orientação profissional e em relações humanas; 
● docência em diferentes níveis de ensino;  
● assessorias. 

6. METODOLOGIA 

6.1. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular para este Projeto Pedagógico assenta-se nas DCCP do MEC, na 

legislação referente à profissão de Psicólogo e na qualificação do corpo docente atual dos 

Departamentos de Psicologia e de Psicologia Social e do Desenvolvimento, do Departamento 

de Morfologia, do Departamento de Ciências Fisiológicas, do Departamento de Estatística, do 

Departamento de Filosofia e do Departamento de Ciências Sociais. 
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Desse modo, a organização curricular proposta está assentada em princípios de aprendizado 

ativo, realizados por meio de experiências de estágio, incentivo na realização de projetos de 

extensão e de pesquisa, visando viabilizam vivências que vão além da formação em sala de 

aula. Além disso, a organização curricular foi configurada de acordo com as diretrizes 

curriculares do MEC para a formação em Psicologia, as quais prescrevem que os cursos devem 

ser compostos de Núcleo Comum (NC) e de Ênfases Curriculares (EC).  

A nova matriz proposta para o Curso de Psicologia atende ao Parecer CNE/CES N. 329 de 2004 

que estabelece a carga horária mínima de 4000 horas para a formação em Psicologia. Atende, 

também, às DCCP que estabelecem o mínimo de 15% da carga horária total do Curso para o 

desenvolvimento de estágios básico e específico (Artigo 22, Parágrafo 3º, CNE/CES - 

Resolução N. 5/2011). 

De acordo com a nova organização curricular, este Projeto Pedagógico estabelece que o Curso 

de Psicologia será integralizado com a seguinte distribuição de carga horária na matriz 

curricular: 

 

QUADRO 3 – Matriz curricular do Curso de Psicologia da Ufes 

MATRIZ CURRICULAR C. H. 

UCs obrigatórias do Núcleo Comum 2115 

UCs optativas do Curso 960  

Atividades Complementares 120 

Estágios Básicos do Núcleo Comum 180 

UCs obrigatórias da Ênfase Curricular 240 

Estágios Específicos da Ênfase Curricular 440 

CH total do Curso de Psicologia 4055 

Total de Estágios Curriculares 620 

Este Projeto Pedagógico estabelece ainda que: 

● o Curso continuará a ter funcionamento diurno, com aulas distribuídas nos turnos 

matutino e vespertino;  

● ao integralizar a carga horária total de 4055 horas, distribuída na matriz curricular 

(Quadro 3), o/a estudante receberá da IFES o grau de Psicólogo; 

● o Curso continuará a oferecer 60 (sessenta) vagas anuais, obedecendo a duas entradas, 

30 (trinta) no primeiro semestre e 30 (trinta) no segundo 
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● o Curso deverá ser integralizado pelo/a estudante no prazo mínimo de 5 (cinco) anos 

e no prazo máximo de 7,5 (sete e meio) anos; 

● a carga horária de unidades curriculares optativas será cumprida com aquelas previstas 

como optativas na matriz do Curso; 

● o elenco de unidades curriculares optativas pode ser ampliado de acordo com a 

demanda, disponibilidade e dinâmica da evolução da área de conhecimento; 

● em cada período letivo o/a estudante deverá se matricular em um mínimo de 60 horas 

e um máximo de 650 horas, entre disciplinas obrigatórias e optativas; 

● os pré-requisitos e co-requisitos relacionados às disciplinas são de conteúdo; 

● o ingresso por meio de reopção de curso, novo curso ou transferência é permitido de 

acordo com classificação em avaliação elaborada por uma banca e aplicada pela 

PROGRAD; 

● as vagas oriundas de jubilamento ou desligamento de alunos do Curso devem ser 

preenchidas por meio de seleção de candidatos nas categorias reopção de curso, novo 

curso ou transferência; 

● nas atuais condições de pessoal docente, infraestrutura física e laboratórios o Curso 

não comporta mais de 360 alunos. 

No Quadro 3 pode-se observar o fluxo de disciplinas no Núcleo Comum, bem como nas ênfases 

oferecidas pelo Curso, além da sugestão de distribuição das disciplinas em cada período. 
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QUADRO 4 – Disciplinas do Núcleo Comum, das Ênfases Curriculares e Periodização do Currículo do Curso de Psicologia 
NÚCLEO COMUM ÊNFASES CURRICULARES 

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 9º Semestre 10º Semestre 
Sociologia Geral  
 
 
[60H] *** 

Introdução à 
Antropologia  
 
 
[60H] *** 

Antropologia 
Cultural 
 
 
[60H] *** 

Estatística II 
 
 
 
[75H] *** 

Psicologia e 
Práticas 
Educacionais 
 
[60H] * 

Psicologia e 
Práticas em 
Saúde 
 
[60H] * 

Avaliação 
Psicológica 
 
 
[60H] * 

Estudos Especiais 
em Psic. e Práticas 
Educacionais e de 
Saúde  
[60H] * 

Estágio I 
Ênfase I * 
 
 
[210H] 

Estágio II 
Ênfase I * 
 
 
[210H] 

Anatomia 
Aplicada à 
Psicologia  
[75H] *** 

Fisiologia  
 
 
[90H] *** 

Estatística I 
 
 
[75H] *** 

Psicofisiologia 
 
 
[60H] *** 

Ética Profissional 
 
 
[60H] * 

Estágio Básico 
II 
 
[60H] * 

Estágio Básico 
III 
 
[60H] ** 

Seminários 
Clínicos I 
 
[60H] * 

  

Introdução à 
Filosofia  
 
[60H] *** 

Processos 
Cognitivos 
 
[60H] * 

Processos de 
subjetivação 
 
[60H] * 

Saúde e 
Psicopatologia 
 
[60H] * 

Estágio Básico I  
 
 
[60H] * 

Psicologia 
Social do 
Trabalho 
 
[60H] ** 

 Psicologia e 
Práticas 
Clínicas  
 
[60H] * 

Estudos Cont. em 
Proc. Psicos. e do 
Desenvolvimento     
    
  [60h] ** 

Estágio I 
Ênfase II ** 
 
[230H] 

Estágio II 
Ênfase II ** 
 
[230H] 

Introdução à 
Psicologia 
 
[60H] * 

História da 
Psicologia no 
Brasil  
[60H] * 

Teorias da 
constituição do 
Sujeito 
[60H] * 

Processos 
Grupais e 
Institucionais 
[60H] * 

Psicologia Social 
II 
 
[60H] ** 

Optativa 06 
 
[60H] 

Optativa 10 
 
 
[60H] * 

Psicologia e 
Projetos Sociais 
 
[60H] ** 

  

História da 
Psicologia 
 
[60H] * 

Processos 
Básicos II 
 
[60H] ** 

Processos 
Básicos III 
 
[60H] ** 

Psicologia 
Social I 
 
[60H] ** 

Pesquisa em 
Psicologia III 
 
[60H] ** 

Optativa 07 
 
 
[60H]  

Optativa 11 
 
 
[60H]  

Optativa 14 
 
 
[60H]  

  

Processos 
Básicos I 
 
[60H] ** 

Psicologia do 
Desenvolvimento 
II 
 
[60H] ** 

Psicologia do 
Desenvolvimento 
III  
 
[60H] ** 

Pesquisa em 
Psicologia II 
 
[60H] ** 

Optativa 04 
 
 
[60H]  

Optativa 08 
 
 
[60H]  

Optativa 12 
 
 
[60H]  

Optativa 15 
 
 
[60H]  

  

Psicologia do 
Desenvolvimento 
I 
[60H] ** 

Pesquisa em 
Psicologia I 
 
[60H] ** 

Optativa 01 
 
 
[60H] 

Optativa 02 
 
 
[60H] 

Optativa 05 
 
[60H]  

Optativa 09 
 
 
[60H]  

Optativa 13 
 
[60H]  

Optativa 16 
 
 
[60H] 

  

    Optativa 03 
[60H] 

   Atividades 
Complementares 
[120H] 

  

435 450 435 495 420 420 420 420 440 TOTAL 
4055 

► * Disciplinas oferecidas pelo Departamento de Psicologia         ► ** Disciplinas oferecidas pelo Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento       ►***Disciplinas oferecidas por outros Departamentos 
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6.2. MUDANÇAS NA ESTRUTURA CURRICULAR 

Em relação à matriz curricular de 1985 (vigente hoje), as modificações realizadas foram: 

● Formulação da estrutura do Núcleo Comum, de forma a atender a normalização de 

unidades curriculares em torno de eixos estruturantes básicos para os cursos de 

Psicologia do país. 

● Formulação de Ênfases Curriculares de acordo com a demanda da região em que se 

insere a Universidade Federal do Espírito Santo e com a capacitação do corpo docente 

constituinte dos Departamentos de Psicologia (DPSI) e de Psicologia Social e do 

Desenvolvimento (DPSD).  

● Aproximação das unidades curriculares do eixo Práticas Profissionais dos demais 

eixos, apontando para o/a estudante a indissociabilidade entre teoria e prática. 

● Divisão dos Estágios Curriculares em Estágios Básicos (do Núcleo Comum) e 

Estágios Específicos (das Ênfases Curriculares). 

● Inserção de novos conteúdos que objetivam ampliar as experiências do/a estudante 

em formação, possibilitando a construção de novas ferramentas de trabalho. 

● Aumento substancial da carga horária de UCs optativas: de 465 horas para 960 horas. 

● Inserção de atividades complementares como quesito obrigatório. 

 

6.3. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES DE ACORDO COM OS 

DEPARTAMENTOS PROPONENTES 

As disciplinas ofertadas pelo Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento as 

unidades curriculares ofertadas por este departamento foram organizadas em 04 (quatro) cadeias, 

conforme descrição abaixo e indicação contida no Quadro 4.  

1. Processos Básicos (I, II e III): Pretende-se com estas unidades curriculares fornecer 

aos/às estudantes os fundamentos teóricos e metodológicos necessários para a 

compreensão, investigação científica e aplicação dos processos psicológicos básicos 

da emoção, da motivação, da linguagem, do pensamento e dos processos de 

aprendizagem. 

2. Pesquisa em Psicologia (I, II e III): A cadeia de pesquisa em Psicologia objetiva 

fornecer aos/às estudantes um panorama sobre as bases das diferentes concepções 
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teóricas e metodológicas para a produção de conhecimento sobre a realidade e tipos 

de delineamento existentes, colocando também em discussão a falsa dicotomia entre 

delineamentos quantitativos e qualitativos. Objetiva também, através da realização de 

atividades práticas, desenvolver competências para o planejamento e a utilização 

fundamental de investigações na prática profissional.  

3. Psicologia Social (I e II): As unidades curriculares objetivam fornecer um panorama 

histórico de desenvolvimento da Psicologia Social, tanto no plano internacional 

quanto no nacional, bem como fortalecer os fundamentos teóricos e metodológicos 

necessários para a compreensão dos objetos de interesse para a Psicologia em sua 

articulação indissociável com contextos políticos, econômicos, sociais e culturais. 

2. Psicologia do Desenvolvimento (I, II e III): As unidades curriculares pretendem 

fornecer aos/às estudantes os fundamentos teóricos e metodológicos necessários para 

a compreensão do desenvolvimento humano em todo o ciclo vital (pré-natal, infância, 

adolescência, maturidade e velhice), bem como as técnicas mais adequadas para o 

planejamento e avaliação de intervenção junto a populações que apresentam 

problemas relacionados ao desenvolvimento. 
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QUADRO 5 - Unidades Curriculares Obrigatórias do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento - Núcleo Comum e 
Ênfase 

 
 

Processos 
Básicos  

  
Pesquisa em 
Psicologia  

  
Psicologia 

Social  

  
Psicologia do 

Desenvolvimento 

  
Estágio Básico  

 

  
Disciplinas na 

Ênfase 

  
Estágios na Ênfase 

                
Processos Básicos I: 
Motivação, emoção 
e comunicação não-

verbal 
 

  
Pesquisa em 
Psicologia I 

  
Psicologia Social 

I 

  
Psicologia do 

Desenvolvimento I: 
infância 

  
Estágio Básico III 

 Psicologia e 
Projetos Sociais  

  
Estágio Específico I 

                
 

Processos Básicos 
II: Aprendizagem 

 

  
Pesquisa em 
Psicologia II 

  
Psicologia Social 

II 

 Psicologia do 
Desenvolvimento II: 
adolescência, adultez 

e terceira idade 

   Estudos 
contemporâneos 

em processos 
psicossociais e do 
desenvolvimento  

  
Estágio Específico II 

                
Processos Básicos 
III: Pensamento e 

Linguagem 
 

  
Pesquisa em 
Psicologia III 

  
Psicologia Social do 

Trabalho 

 Psicologia do 
Desenvolvimento III: 

alterações no 
desenvolvimento 
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A partir da organização curricular proposta por este PPC, as unidades curriculares a serem 

ofertadas pelo Departamento de Psicologia garantem a diversidade de pensamento na 

formação técnico-científica, articulada à construção de postura ético-profissional 

compromissada com a realidade social do país, além de contribuírem para a integração 

horizontal dos conteúdos do Curso. Dessa forma, apresentam-se como blocos formativos 

de disciplinas horizontais e/ou transversais concernentes ao DPSI: 

1. Introdução à Psicologia: Formado pelas disciplinas Introdução à Psicologia, 

História da Psicologia e História da Psicologia no Brasil, tal bloco formativo 

configura-se como incursão do/a estudante pelo campo da Psicologia como 

Ciência e Profissão, aprendizagem que deve promover reflexões críticas sobre a 

atuação profissional e a produção de conhecimento na área. 

2. Teorias e Processos em Psicologia: As unidades curriculares que compõem este 

bloco formativo Processos Cognitivos, Teorias da Constituição do Sujeito, 

Processos de Subjetivação, Processos Grupais e Institucionais, Saúde e 

Psicopatologia) apresentam como escopo a construção pelo/a estudante de 

conhecimentos teóricos que dão suporte e produzem técnicas científicas 

utilizadas pelo/a profissional psicólogo/a. 

3. Práticas Profissionais em Psicologia: A partir de tal bloco, composto pelas 

disciplinas Psicologia e Práticas Educacionais, Psicologia e Práticas em Saúde, 

Psicologia e Práticas Clínicas, Avaliação Psicológica e Ética Profissional, o 

Curso de Psicologia da UFES possibilitará ao/à estudante a inserção em três 

grandes áreas de conhecimento e de atuação da Psicologia, garantindo 

conhecimento científico e análise crítica que embasarão a construção contínua 

de técnicas, estratégias de intervenção e formas de atuação no exercício 

profissional.  
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QUADRO 6 - Unidades Curriculares Obrigatórias do Departamento de Psicologia - Núcleo Comum e Ênfase 

 
Introdução à 

Psicologia  

  
Teorias e 

Processos em 
Psicologia  

  
Práticas 

Profissionais 
em Psicologia  

  
Estágio Básico  

 

  
Disciplinas da 

Ênfase 

  
Estágios na 

Ênfase 

              
 

Introdução à 
Psicologia 

 

  
Processos 
Cognitivos 

  
Psicologia e 

Práticas 
Educacionais  

  
Estágio Básico I 

  
Seminários 
Clínicos I 

  
Estágio Específico I 

              
 

História da 
Psicologia 

 

  
Teorias da 

Constituição do 
Sujeito 

  
Psicologia e 

Práticas em Saúde 

  
Estágio Básico II 

  
Estudos Especiais 
em Psicologia e 

Práticas 
Educacionais e de 

Saúde 

  
Estágio Específico II 

              
 

História da 
Psicologia no Brasil 

 

  
Processos de 
Subjetivação 

  
Psicologia e Práticas 

Clínicas 

         

              
   

Processos Grupais e 
Institucionais 

  
Avaliação 

Psicológica 

         

              
   

Saúde e 
Psicopatologia 

  
Ética Profissional 
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As unidades curriculares optativas e as obrigatórias das duas Ênfases propostas pelos 

Departamentos de Psicologia e de Psicologia Social e do Desenvolvimento foram elaboradas com 

o objetivo de oferecer ao/à estudante em formação a oportunidade de aprofundamento de estudos 

em tópicos tratados nas unidades curriculares obrigatórias do Núcleo comum, como se poderá 

verificar mais à frente. 

 

6.4. ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

6.1.1. Núcleo comum 

O Núcleo Comum é composto de unidades curriculares de ensino obrigatórias que visam garantir 

ao/à estudante o desenvolvimento de “um domínio básico de conhecimentos psicológicos e a 

capacidade de utilizá-los em diferentes contextos que demandam investigação, análise, avaliação, 

prevenção e atuação em processos psicológicos e psicossociais” (Artigo 8º, CNE/CES - Resolução 

N. 5/2011). O Núcleo Comum do Curso está disposto em consonância com os eixos estruturantes 

determinados pelas DCCP e configurado em função de uma capacitação básica para lidar com os 

conteúdos da Psicologia como campo de atuação e de conhecimento. Nesse sentido, o Núcleo 

Comum, formado por unidades de ensino obrigatórias dispostas em torno de eixos estruturantes, 

tem como encargo o desenvolvimento e a consolidação das competências e habilidades básicas 

prescritas nos Artigos N. 8 e N. 9 das DCCP (CNE/CES - Resolução N. 5/2011). 

Nas seções seguintes estão relacionadas as competências e habilidades a serem desenvolvidas na 

formação em Psicologia estabelecida pelo MEC de acordo com os contextos profissionais que 

demandam investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação em processos psicológicos e 

psicossociais e na promoção da qualidade de vida. 

 

6.1.2. Competências 

A graduação em Psicologia deverá promover o desenvolvimento de um domínio básico de 

conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los no exercício profissional em diferentes 

contextos. Segundo as DCCP (Artigo 8º, CNE/CES – Resolução N. 5/2011), tais competências 

são: 

a) Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos. 

b) Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os 

seus agentes sociais. 
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c) Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, 

elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e 

características da população-alvo. 

d) Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da 

Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta, e 

análise de dados em projetos de pesquisa. 

e) Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em 

Psicologia, tendo em vista a sua pertinência. 

f) Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em 

diferentes contextos. 

g) Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de 

grupos e de organizações. 

h) Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais 

e socioculturais dos seus membros. 

i) Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim o recomendar. 

j) Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos 

interpessoais requeridos na sua atuação profissional. 

k) Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou 

terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas 

específicos com os quais se depara. 

l) Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia. 

m) Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações 

profissionais, inclusive materiais de divulgação. 

n) Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

o) Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, 

assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 

 

Tais competências serão desenvolvidas pelo/a estudante no Curso de Psicologia da UFES, 

conforme propõe este projeto político-pedagógico, de forma integrada e articulada na matriz 

curricular e não somente em unidades curriculares.  

Nesse sentido, apenas como forma de sistematização, apresenta-se a seguir um quadro 

demonstrativo do desenvolvimento das competências listadas acima nas UCs obrigatórias do NC: 
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QUADRO 7 - Competências Contempladas pelas Unidades Curriculares Obrigatórias do 
Núcleo Comum 

DISCIPLINAS 

COMPETÊNCIAS 

a b c D e f g h i j k l m n o 
Anatomia Aplicada à Psicologia         X     X  
Antropologia Cultural         X     X  
Avaliação Psicológica X  X   X X  X   X X X X 
Estágio Básico I X  X     X  X X  X X X 
Estágio Básico II X  X     X  X X  X X X 
Estágio Básico III X  X       X X  X X X 
Estatística I    X     X     X  
Estatística II    X     X     X  
Ética Profissional X X      X  X    X  
Fisiologia         X     X  
História da Psicologia X             X  
História da Psicologia no Brasil X X            X  
Introdução à Antropologia         X     X  
Introdução à Filosofia         X     X  
Introdução à Psicologia X X            X  
Pesquisa em Psicologia I    X X         X X 
Pesquisa em Psicologia II    X X        X X X 
Pesquisa em Psicologia III    X X        X X X 
Processos Básicos I     X X        X X 
Processos Básicos II     X X        X X 
Processos Básicos III     X X        X X 
Processos Cognitivos    X  X        X  
Processos de Subjetivação X X            X  
Processos Grupais e Institucionais  X     X X  X    X X 
Psicofisiologia         X     X  
Psicologia do Desenvolvimento I   X   X        X X 
Psicologia do Desenvolvimento II   X   X        X X 
Psicologia do Desenvolvimento III   X   X     X   X X 
Psicologia e Práticas Clínicas X  X      X X X X X X X 
Psicologia e Práticas Educacionais X  X     X X X X  X X X 
Psicologia e Práticas em Saúde X  X     X X X X X X X X 
Psicologia Social I  X X   X X X  X    X X 
Psicologia Social II X X X    X X  X    X X 
Psicologia Social do Trabalho  X    X X X  X   X X X 
Saúde e Psicopatologia       X  X   X  X  
Sociologia Geral         X     X  
Teorias da Constituição do Sujeito      X      X  X  
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6.1.3. Habilidades 

As habilidades requeridas para o graduado em Psicologia e estabelecidas pelas DCCP são as bases 

de sustentação para o desenvolvimento das competências descritas e estão dispostas de forma 

generalizada nas Unidades Curriculares do Curso. Seguindo o exemplo da sistematização da 

distribuição das competências no Curso, apresenta-se no próximo quadro o desenvolvimento das 

habilidades nas UCs do Curso. 
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QUADRO 8 - Habilidades Contempladas pelas Unidades Curriculares Obrigatórias do Núcleo Comum 
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1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, 
periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e 
eletrônicos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Ler e interpretar comunicações científicas e 
relatórios na área da Psicologia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Utilizar o método experimental, de observação e 
outros métodos de investigação científica.   X   X          X X X X X X X    X X X X X X X X 

 
   

4. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com 
diferentes finalidades e em diferentes contextos.   X X X X       X  X  X X      X  X X X X X X X X X X   

5. Analisar, descrever e interpretar relações entre 
contextos e processos psicológicos e 
comportamentais.    X X X          X X X X X X X X X  X X X X X X X X X    

6. Descrever, analisar e interpretar manifestações 
verbais e não verbais como fontes primárias de 
acesso a estados subjetivos   X X X X             X X X X X X  X X X X X X   

 

X  X 
7. Utilizar os recursos da matemática, da estatística e 

da informática para a análise e apresentação de 
dados e para a preparação das atividades 
profissionais em Psicologia       X X         X X X X X             
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6.5. EIXOS ESTRUTURANTES 

Na graduação em Psicologia o domínio básico de conhecimentos psicológicos para o 

desenvolvimento das competências e habilidades mínimas do/a profissional deve ser garantido 

pelo Núcleo Comum (NC), organizado a partir de eixos estruturantes, de acordo com o Artigo 5º, 

CNE/CES – Resolução N. 5/2011, são: 

1. Fundamentos epistemológicos e históricos. 

2. Fundamentos teórico-metodológicos. 

3. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 

4. Fenômenos e processos psicológicos. 

5. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

6. Práticas profissionais. 

As unidades curriculares propostas por este projeto foram agrupadas em torno dos eixos 

estruturantes em função de seus conteúdos e objetivos pedagógicos, de modo a constituir o Núcleo 

Comum do Curso. Importante notar no agrupamento das UCs em torno dos eixos, que algumas 

das disciplinas – em função do seu conteúdo e/ ou atividades, contemplam mais de um eixo 

estruturante.  

 

6.1.4. Fundamentos epistemológicos e históricos 

Impõem-se como objetivos relativos às disciplinas constituintes deste eixo: 

- Promover o conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do saber 

psicológico. 

- Desenvolver a capacidade para avaliar criticamente as linhas de pensamento em 

Psicologia. 

 

6.1.5. Fundamentos teórico-metodológicos 

Os objetivos das disciplinas pertencentes a este eixo são: 

-  Desenvolver a apropriação crítica do conhecimento científico. 

- Propiciar o conhecimento dos diferentes métodos e estratégias de produção do 

conhecimento científico em Psicologia. 
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6.1.6. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional 

Os objetivos das unidades curriculares que compõem o eixo em questão podem ser assim 

descritos: 

- Desenvolver o domínio de instrumentos e estratégias de avaliação e de intervenção 

psicológica. 

- Desenvolver a competência para selecionar, avaliar e adequar os instrumentos e as 

estratégias a problemas e contextos específicos de investigação e ação profissional. 

 

6.1.7. Fenômenos e processos psicológicos 

Impõem-se como objetivos para as disciplinas agrupadas no eixo “Fenômenos e Processos 

Psicológicos”: 

- Delimitar a área de investigação da ciência psicológica a partir do conhecimento do seu 

objeto de estudos e trabalhos. 

- Promover o conhecimento acerca das características, das questões conceituais e dos 

modelos explicativos dos fenômenos e processos psicológicos. 

- Elaborar argumentação técnico-científica acerca da construção no campo de modelos 

explicativos para o objeto do conhecimento psicológico. 

- Acompanhar o desenvolvimento recente do campo de pesquisas e de intervenções relativos 

à ciência psicológica. 

 

6.1.8. Interfaces com campos afins do conhecimento 

Os objetivos propostos para as disciplinas concernentes ao eixo “interfaces com campos afins do 

conhecimento” são: 

- Demarcar a natureza e a especificidade do fenômeno psicológico. 

- Desenvolver a percepção das interações dos fenômenos psicológicos com fenômenos 

biológicos e sociais. 

- Possibilitar a compreensão integral e contextualizada dos fenômenos e processos 

psicológicos. 
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6.1.9. Práticas profissionais 

O eixo “práticas profissionais” visa assegurar o núcleo básico de competências do/a profissional 

psicólogo/a. Nesse sentido, as disciplinas propostas para tal eixo possuem como objetivos 

comuns: 

- Inserir o/a graduando/a em diferentes contextos institucionais e sociais. 

- Promover intervenção psicológica de forma articulada com profissionais de áreas afins. 

- Desenvolver o conhecimento e a reflexão de questões éticas concernentes ao exercício 

profissional. 

Apresenta-se no próximo quadro os eixos estruturantes contemplados pelas UCs do Curso. 
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QUADRO 9 - Eixos Estruturantes contemplados nas Unidades Curriculares (UCs) Obrigatórias do Núcleo Comum 
UCs Obrigatórias do 

Núcleo Comum 
 

Fundamentos 
epistemológicos e históricos 

Fundamentos teórico-
metodológicos 

Procedimentos para a 
investigação científica e 

a prática profissional 

Fenômenos e processos 
psicológicos 

Interfaces com 
campos afins de 
conhecimento 

Práticas 
profissionais 

Anatomia Aplicada à Psicologia     X  
Antropologia Cultural     X  
Avaliação Psicológica   X   X 
Estágio Básico I  X X X X X 
Estágio Básico II  X X X X X 
Estágio Básico III  X X X X X 
Estatística I  X   X  
Estatística II  X   X  
Ética Profissional     X X 
Fisiologia     X  
História da Psicologia X X     
História da Psicologia no Brasil X X     
Introdução à Antropologia     X  
Introdução à Filosofia X      
Introdução à Psicologia X      
Pesquisa em Psicologia I  X X   X 
Pesquisa em Psicologia II  X X   X 
Pesquisa em Psicologia III  X X   X 
Processos Básicos I  X X X   
Processos Básicos II  X X X   
Processos Básicos III  X X X   
Processos Cognitivos X X  X X  
Processos de Subjetivação X   X X  
Processos Grupais   X X  X 
Psicofisiologia     X  
Psicologia do Desenvolvimento I   X X X  
Psicologia do Desenvolvimento II   X X X  
Psicologia do Desenvolvimento III   X X X  
Psicologia e Práticas Clínicas   X   X 
Psicologia e Práticas Educacionais   X   X 
Psicologia e Práticas em Saúde   X X X X 
Psicologia Social I   X X X  
Psicologia Social II   X X X  
Psicologia Social do Trabalho   X X X X 
Saúde e Psicopatologia    X X  
Sociologia Geral     X  
Teorias da Constituição do Sujeito X      
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6.6. ÊNFASES CURRICULARES 

A Resolução Nº 5/CNE/CES, de 15 de março de 2011, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia estabelece a obrigatoriedade de uma 

organização curricular que possibilite ao/à estudante a opção por uma, ou mais, das ênfases 

curriculares oferecidas. A Resolução também permite que as instituições de formação 

proponham inovações no que se refere às competências e habilidades, visando caracterizar 

novas práticas no campo de atuação do/a psicólogo/a. 

Embora as diretrizes curriculares recomendem um amplo estudo das características regionais 

para embasar a proposição de novos cursos de graduação em Psicologia, bem como as 

reformulações curriculares dos cursos em funcionamento, visando a sua adequação, 

entendemos que as reformulações propostas para os cursos vinculados às Instituições Federais 

de Ensino enfrentam várias dificuldades que limitam a elaboração de perfis inovadores e, muitas 

vezes, também a sua perfeita adequação às necessidades regionais. 

Uma das dificuldades apresentadas refere-se à elaboração de um novo perfil profissional para 

o/a Psicólogo/a que esteja divorciado das características atuais da qualificação do corpo docente 

responsável pelo Curso. Durante pelo menos duas décadas houve um forte investimento na 

qualificação dos/as docentes dos principais departamentos que atendem ao Curso de Psicologia. 

Desse modo, entendemos que caracterizaria falta de responsabilidade social propor alterações 

que desconsiderassem o investimento já realizado com recursos públicos. 

As ênfases que compõem a presente proposta respeitam a qualificação dos docentes em 

atividade e, em última instância, dão visibilidade à vocação do Departamento de Psicologia 

Social e do Desenvolvimento e do Departamento de Psicologia. Acreditamos, entretanto, que 

as restrições a que nos referimos não podem ser impeditivas do desenvolvimento de novas 

formas de atuação profissional na área, o que certamente ocorrerá a partir da experiência 

decorrente da implantação do novo currículo e da contratação de novos/as professores/as. 

O Curso de Psicologia da UFES oferecerá duas Ênfases Curriculares tendo em vista a 

qualificação do corpo docente, os anseios apresentados pelos alunos do Curso e especificidades 

do campo de atuação profissional da região em que a universidade está inserida. As ênfases 

ofertadas pelo Curso são: 
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Ênfase I. Investigação e Intervenção em Saúde, Processos Clínicos e Educacionais (DPSI) 

Esta ênfase consiste no oferecimento ao/à graduando de oportunidades para consolidar 

competências voltadas à atuação, em nível individual e coletivo, nos âmbitos da prevenção, 

promoção e produção de saúde, dos processos e estratégias clínicas e dos processos 

educacionais em diferentes contextos sociais. Entende-se, a partir da proposição da Ênfase I, 

que investigação e intervenção são aspectos indissociáveis no campo de atuação profissional.  

Apresenta-se como subconjunto de competências e habilidades a serem consolidadas pela 

Ênfase I: 

 

Competências 

1) Identificar e analisar situações individuais e coletivas relacionadas à saúde, aos 
processos clínicos e educacionais. 

2) Planejar e desenvolver estratégias de intervenção nos campos da saúde, dos processos 
clínicos e educacionais. 

3) Desenvolver projetos e ações de caráter inter e multiprofissional. 

4) Desenvolver mecanismos de avaliação específicos a processos de intervenção nos 
campos da saúde, da clínica e da educação. 

5) Sistematizar os conhecimentos obtidos pelas vias teórica e prática desenvolvendo 
capacidade analítica, de proposição e de decisão de condutas para gerar competências 
que permitam o aprimoramento profissional contínuo. 

6) Saber usar o conhecimento obtido pelas vias teórica e prática com responsabilidade 
social de modo a promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 
coletividades em todos os contextos em que for convocado a atuar profissionalmente.  

 

Habilidades 

1) Levantar informação bibliográfica em fontes especializadas através de meios 
convencionais e eletrônicos.  

2) Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

3) Utilizar diferentes métodos de investigação científica adequados aos objetos de estudo 
e aos contextos específicos. 

4) Planejar e realizar várias formas de intervenção com diferentes finalidades em 
diferentes contextos. 

5) Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos sociais e processos 
psicológicos. 
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Os estágios supervisionados específicos I e II da Ênfase I serão desenvolvidos a partir da 

escolha do/a estudante por dois projetos ofertados na Ênfase I de 105 horas cada no primeiro 

semestre e 115 horas no segundo semestre, totalizando 210 horas no Estágio I e 230 horas no 

Estágio II. 

 

Ênfase II. Investigação e Intervenção em Psicologia Social e do Desenvolvimento (DPSD) 

A ênfase objetiva proporcionar ao/à estudante do Curso de Formação de Psicólogo da UFES 

uma articulação das habilidades e competências do Núcleo Comum desenvolvidas nas 

disciplinas oferecidas pelos vários departamentos envolvidos com o Curso de Psicologia e 

desenvolver competências integrativas que o habilitem a planejar, executar e avaliar programas 

de pesquisa e intervenção em diferentes contextos sociais, tomando como referência os 

processos psicossociais inerentes ao desenvolvimento humano. O que também norteou a 

proposição da ênfase foi a preocupação em evitar a dissociação comumente encontrada entre 

pesquisa e intervenção. 

Na Ênfase II objetiva-se o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: 

 

Competências 

1) Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar projetos de intervenção sobre processos 

psicossociais e do desenvolvimento em diferentes contextos; 

2) Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa sobre processos psicossociais e do 

desenvolvimento em diferentes contextos; divulgar os resultados em eventos e 

veículos científicos. 

 

Habilidades 

1) Identificar aspectos da realidade social, econômica e cultural que podem representar 

parâmetros importantes para entender processos e tomar decisões no âmbito da atuação 

profissional; 

2) Identificar e analisar criticamente aspectos do desenvolvimento humano em diferentes 

contextos sociais e culturais; 
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3) Interpretar a realidade com fundamentação teórica e conceitual da Psicologia Social e 

da Psicologia do Desenvolvimento, ou de áreas que com elas guardam afinidade; 

4) Selecionar demandas prioritárias, a partir dos interesses da população atendida, e 

planejar estratégias de intervenção. 

 

Os Estágios Específicos I e II oferecido pela ênfase II, “Investigação e Intervenção em 

Psicologia Social e do Desenvolvimento”, será constituído por um amplo Projeto Psicossocial, 

que abrigará diferentes subprojetos interligados, de natureza contínua ou eventual. O/a 

estudante deverá se inscrever em 2 subprojetos de 105 horas cada no primeiro semestre e 115 

no segundo semestre, totalizando 210 horas no Estágio I e 230 horas no Estágio II.  

O estágio será coordenado por 02 professores/as representantes do Departamento de Psicologia 

Social e do Desenvolvimento, membros da Comissão de Orientação ao Estágio, que organizarão 

com os professores-supervisores as possíveis articulações e interfaces entre os subprojetos. 

Assim, o Projeto Psicossocial atenderá uma demanda diversificada, compatível com os 

trabalhos que os/as docentes já vêm desenvolvendo, e dependerá da qualificação dos/as 

professores/as envolvidos em cada oferta de estágio. Este Projeto também poderá abrigar 

atividades próprias do Estágio Básico, fazendo-se, assim, uma articulação das atividades do 

Curso. Com essa organização de Estágio Específico, os/as estudantes matriculados/as em um 

dos subprojetos poderão ser beneficiados/as com o acompanhamento de outros subprojetos, 

assistindo e participando das discussões sistemáticas que cada grupo fará acerca das atividades 

desenvolvidas. Será possível, assim, atender demandas sociais da comunidade, enquanto se 

desenvolvem competências profissionais nos/as estudantes. 

 

Estágios Específicos, Trajetória Acadêmica e Ênfase Curricular 

Os Estágios Específicos I e II oferecidos nas ênfases curriculares proporcionarão aos/às 

estudantes a vivência de práticas supervisionadas que permitem consolidar os conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação. 

A ênfase curricular é aqui entendida como oportunidade de concentração de estudos e estágios 

em algum domínio da Psicologia, articulada a um subconjunto de competências e habilidades 

dentre aquelas que integram o Núcleo Comum do Curso, conforme prescrevem as DCCP 

(Artigos 10 e 11, CNE/CES – Resolução N. 05/2011). Dessa forma, a formação dos/as 
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estudantes nas competências e habilidades proporcionadas pelas duas ênfases inicia com os 

conhecimentos, habilidades e competências construídas no Núcleo Comum, por meio das 

disciplinas obrigatórias e dos Estágios Básicos. Ao longo do curso as escolhas por disciplinas 

optativas, a participação em projetos de Pesquisa e de Extensão, que compõem as atividades 

complementares, bem como as escolhas por projetos de estágio, delinearão a formação do/a 

estudante em pelo menos uma das duas Ênfases. 

As disciplinas optativas na formação do/a estudante garantem a constituição de competências 

e habilidades específicas, ao mesmo tempo em que oportunizam uma formação teórica e 

metodológica diversa, consistente e pluralista. As escolhas das optativas pelos/as estudantes 

será orientada de forma a compor ao longo do curso a concentração de estudos que cada ênfase 

delimita e aprimora. Compreende-se que as competências e habilidades das ênfases aqui 

propostas são transversais na formação do/a estudante. Dessa forma, as optativas possibilitam 

a ampliação das interfaces entre diversos âmbitos do saber, entre perspectivas teórico-

metodológicas e esferas de intervenção da psicologia, consolidando também essas 

competências e habilidades. Caberá ao colegiado do curso criar espaços de debates acerca do 

Projeto Pedagógico do Curso com os/as estudantes de modo a dar-lhes condições de criarem 

caminhos de formação autônomos e mais flexíveis a partir dos conteúdos ofertados pelo curso. 

Visando garantir uma formação generalista e criar possibilidades para o/a estudante cursar as 

duas (02) ênfases, propõem-se 240 horas de unidades curriculares obrigatórias relativas à 

formação específica nas ênfases curriculares que serão ofertadas no 8º período do curso. 

Entende-se que estas consolidarão um subconjunto de competências e habilidades abarcadas 

nas duas ênfases propostas. Busca-se, com essas disciplinas obrigatórias, viabilizar ao/à 

estudante o acesso e a interlocução com conhecimentos acerca dos fundamentos teórico-

metodológicos da Psicologia, de suas práticas e campos de intervenção, dando subsídios para 

suas escolhas. Ao mesmo tempo, a oferta obrigatória destas disciplinas, que abarcam os campos 

de estudos específicos das duas ênfases, permite maior articulação entre elas, não as 

constituindo como domínios estanques e isolados do campo de saber e de práticas na Psicologia. 

Além disso, permite ao/à estudante efetuar seus estudos em uma ou nas duas ênfases, caso seja 

sua opção, sem inviabilizar a integralização de seu curso em 05 anos. 

A integralização do currículo ocorrerá com o cumprimento da carga horária do Núcleo Comum, 

acrescida da carga horária das disciplinas obrigatórias do oitavo período, da carga horária de 

atividades complementares e dos estágios específicos I e II de uma das ênfases propostas pelo 
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Curso, o que não impede o/a estudante de cursar as duas ênfases, respeitando o número máximo 

de alunos por estágios curriculares. 

No final do 8º período, momento de escolha dos estágios profissionais o Colegiado do Curso, 

mediado pela Comissão de Orientação ao Estágio – a ser descrito posteriormente nesse PPC – 

será responsável por promover um seminário em que docentes dos departamentos envolvidos 

apresentarão aos/às estudantes os projetos de estágio concernentes a cada ênfase. 

As unidades curriculares obrigatórias específicas e os estágios supervisionados que favorecerão 

o desenvolvimento das competências e habilidades propostas para as Ênfases I e II abrangem a 

amplitude do campo de saber e de atuação profissional, escapando de “especializações em uma 

prática, procedimento ou local de atuação do psicólogo” (Parágrafo 1º, Artigo 12, CNE/CES – 

Resolução N. 05/2011). Embora as ênfases curriculares pressuponham o atendimento aos 

diferentes eixos estruturantes, entende-se que nesta fase da formação profissional deve-se 

contemplar mais fortemente o eixo Práticas Profissionais. As unidades curriculares de ensino 

obrigatórias e estágios supervisionados específicos são: 

 

QUADRO 10 - Unidades Curriculares obrigatórias das Ênfases 

UNIDADE CURRICULAR CH  
Estudos Especiais em Psicologia e Práticas Educacionais e de Saúde 60 
Seminários Clínicos I 60 
Estudos Contemporâneos em Processos Psicossociais e do Desenvolvimento 60 
Psicologia e Projetos Sociais  60 
  
Estágio Específico I – Ênfase I Estágio Específico I – Ênfase II 210 
Estágio Específico II– Ênfase I Estágio Específico II– Ênfase II 230 

Carga Horária Total 680 

 

 

6.7. ESTÁGIOS CURRICULARES 

Os estágios supervisionados constituem parte integrante e obrigatória da formação dos 

profissionais de Psicologia, segundo o que está disposto no projeto de resolução que instituiu 

as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Psicologia (CNE/CES – Resolução N. 5/2011), 

onde se pode verificar: 

Art.12 - § 3º As ênfases devem incorporar estágio supervisionado estruturado 

para garantir o desenvolvimento das competências específicas previstas. 

Art. 20 – Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de 

formação, programados e diretamente supervisionados por membros do 
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corpo docente da instituição formadora e procuram assegurar a consolidação 

e articulação das competências estabelecidas. 

Art. 21. - Os estágios supervisionados visam assegurar o contato do formando 

com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, 

habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo 

recomendável que as atividades do estágio supervisionado se distribuam ao 

longo do curso. 

Dessa maneira, entende-se que a instituição formadora deverá, em última instância, reconhecer 

a carga horária docente empregada em Estágios Supervisionados como carga horária regular de 

trabalho, garantindo, assim, que seja cumprido o que está estabelecido na Resolução Nº 5/2011.  

O Curso de Psicologia da UFES tem assumido a responsabilidade pela formação integral dos/as 

seus/suas estudantes, sendo um dos seus elementos centrais os estágios curriculares 

coordenados pela Comissão de Orientação de Estágio (COE), que incluem a supervisão da 

prática e o aprofundamento teórico complementar às ações desenvolvidas.  

O estágio, assim concebido, está em consonância com os interesses demonstrados por 

professores e estudantes, com os conteúdos ministrados no Núcleo Comum e nas Ênfases 

Curriculares. Os Estágios Curriculares ofertados visam, ainda, avançar para além das 

possibilidades que o mercado, tradicionalmente, oferece em termos de estágios para estudantes 

de Psicologia. 

Em função da divisão da formação em Núcleo Comum (NC) e Ênfases Curriculares (EC), o 

Curso prevê como Estágios Básicos integrantes do NC a realização de atividades em campo, 

sob a orientação e supervisão de professores vinculados aos Departamentos de Psicologia 

(DPSI) e de Psicologia Social e do Desenvolvimento (DPSD). Tais estágios, com carga horária 

de 60 horas cada, visam contemplar a consolidação de competências e habilidades básicas para 

a formação em Psicologia estabelecidas pelas DCCP e fornecem subsídios para os Estágios 

Específicos a serem desenvolvidos nas Ênfases Curriculares.  

Os Estágios Básicos pretendem desenvolver as seguintes habilidades: 

1. Articular conhecimentos teóricos e metodológicos adquiridos nas disciplinas 

indicadas como pré-requisitos para os estágios; 

2. Exercitar a participação em equipes multiprofissionais; 

3. Planejar atividades de coleta de dados ou de intervenção, selecionando a técnica mais 

adequada; 

4. Coordenar e registrar as atividades desenvolvidas em grupos;  

5. Identificar estratégias profissionais possíveis em situações inesperadas; 
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6. Avaliar criticamente as atividades realizadas. 

Inicialmente os/as estudantes deverão conhecer detalhadamente o programa/ instituição, o 

local, a população atendida, os/as profissionais envolvidos/as, realizar observações 

sistemáticas, participar e/ ou conduzir atividades programadas, avaliar as atividades 

desenvolvidas e posteriormente sugerir novas estratégias de intervenção ou atividades, 

procurando sempre o desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e do conhecimento da 

realidade social. 

Para a supervisão, os/as estagiários/as serão distribuídos/as em grupos de no máximo 15 

(quinze) estudantes. A avaliação do/a estagiário/a ocorrerá continuamente a partir da sua 

atuação no estágio, da qualidade da participação nas sessões de supervisão e da apresentação 

de relatórios parciais e do relatório final.  

Ao final de cada um dos estágios básicos, os/as estagiários/as deverão elaborar um relatório 

sobre as atividades desenvolvidas procurando relacionar a(s) teoria(s) com as práticas 

vivenciadas, tomando como base os registros das observações realizadas no diário de campo de 

estágio básico. 

Os Estágios Específicos são elaborados e organizados por professores/as do Curso de 

Psicologia, procurando contemplar a diversidade que caracteriza a própria Psicologia e a 

especificidade de cada ênfase. Temos visto que a emergência de novas áreas de atuação de 

psicólogo é decorrente do trabalho de profissionais que mostraram um grande empenho no 

desenvolvimento de possibilidades inovadoras no campo da Psicologia, contribuindo para o 

aparecimento de novas demandas. Propõem-se, nos Estágios Específicos, atender às 

possibilidades de trabalho em áreas emergentes que se somam às chamadas áreas tradicionais 

(clínica, escolar, saúde e trabalho), respeitando-se as Ênfases Curriculares. Sendo assim, 

consideramos que essas formas de atuação estão sintonizadas com questões atuais e com a 

produção de conhecimentos mais abrangentes.  

A diversidade, já alcançada pelo Núcleo de Psicologia Aplicada (NPA) da UFES – a ser descrito 

posteriormente –, pode ser exemplificada através dos atendimentos realizados na própria 

universidade e em várias instituições parceiras ao longo dos mais de 20 anos de funcionamento, 

tais como Ministério da Saúde, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CRST), Centro 

Integrado de Cidadania (parceria entre Ministério da Justiça, Ministério Público Estadual, 

Secretaria Municipal de Ação Social e UFES), Secretaria de Estado de Educação, Coordenação 

Estadual de Saúde Mental, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 
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Assistência Social dos municípios de Vitória e de Serra, Defensoria Pública, Hospital Adauto 

Botelho, Serviços Residenciais Terapêuticos, CAPS e CAPSi, Casa de Passagem (de 

municípios da grande Vitória), Unidades de Saúde de municípios da Grande Vitória, Serviço 

de Atenção às Pessoas em Situação de Violência de Vitória (Sasvv), Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo, Associação de Mães e Familiares Vítimas de Violência do Espírito Santo 

(AMAFAVES), Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais (HUCAM), Sindicato dos 

Bancários, Sindicato dos Portuários, Hospital Infantil Nossa Senhora da Vitória, Núcleo de 

Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer), dentre outros. Dessa forma, sendo os Estágios 

Específicos relativos às Ênfases Curriculares, visam preparar o/a estudante para a atuação 

profissional e proporcionar o aprofundamento de questões teórico-técnicas abordadas durante 

o Curso. 

Mais especificamente, entre os anos de 2015 e 2020, houve parcerias entre o Curso de 

Psicologia e as seguintes instituições/organizações: Unidades Básicas de Saúde de municípios 

do Grande Vitória, principalmente do município de Vitória, HUCAM, equipamentos da política 

de Assistência Social (Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e Centro 

Especializado de Assistência Social – CREAS) de Cariacica e Vitória, Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto-juvenil (Capsi) de Vitória, Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2 - Serra, 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas (CAPS-ad) – Serra, Rede pública 

estadual de ensino e de municípios da Grande Vitória, Secretaria de Cidadania e Direitos 

Humanos (SEMCID), da Prefeitura Municipal de Vitória, Unidades especializadas da Polícia 

Militar e dos Bombeiros, Notaer, Instituições de longa permanência de idosos, Unidades de 

Atendimento Socioeducativo do IASES, Instituições de acolhimento para crianças e 

adolescentes de Vitória-ES, Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Além dessas atividades, 

foram feitas inúmeras parcerias também com setores internos à Ufes, as quais prestam serviços 

à comunidade acadêmica e também externa. Dentre elas, destacam-se as ações com a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania, a Universidade Aberta, e as ações diretas 

desenvolvidas pelos estudantes no NPA. 

A supervisão dos Estágios Específicos será realizada a partir da distribuição dos estagiários em 

grupos de no máximo 08 estudantes e a avaliação, assim como no Estágio Básico, deverá 

ocorrer com base no relatório sobre as atividades desenvolvidas em que o/a estagiário/a 

procurará articular a(s) teoria(s) com as práticas vivenciadas, tomando como base os registros 

das observações realizadas no diário de campo de estágio específico. O/a estudante também 

será avaliado considerando-se: a presença e assiduidade nas atividades relativas ao Estágio, o 
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seu posicionamento ético e o desenvolvimento da capacidade de avaliação crítica demonstrados 

durante a execução do Estágio.  

 

6.8. ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES (NÃO OBRIGATÓRIOS) 

Os Estágios não-obrigatórios do Curso de Psicologia seguem ao estabelecido na Lei Federal 

11.788/2008 e na Resolução CEPE nº. 74/2010, cujo Art. 37º determina que as: “normas de 

Estágio de cada curso de graduação a serem elaboradas pela Coordenação de Estágio e pela 

Coordenação de Área de Estágio Curricular de Curso serão aprovadas pelo Colegiado do 

respectivo curso de graduação”. Dentre as normas a serem estabelecidas, conforme a referida 

resolução, encontram-se a carga horária, o coeficiente e o período mínimo para início das 

atividades (art. 10º, resolução CEPE nº. 74/2010). 

No Curso de Psicologia da Ufes será deliberada regulamentação (ver atual regulamentação no 

anexo I) que poderá ser revisto periodicamente ou por demanda de estudantes, professores/as 

ou organizações da sociedade civil. 

 

6.9. ATIVIDADES PRÁTICAS 

As atividades práticas somam-se aos Estágios e às Atividades Complementares e visam 

proporcionar ao/à estudante de Psicologia uma formação inventiva com ampla competência 

técnico-científica.  

Entende-se como atividades práticas no currículo do Curso aquelas atividades propostas dentro 

de unidades curriculares obrigatórias: trabalhos de campo e atividades desenvolvidas em 

laboratórios especializados e equipados com os materiais e as ferramentas apropriadas para o 

desenvolvimento de habilidades e competências requeridas para o/a profissional de psicologia. 

Dessa forma, as UCs obrigatórias que preveem atividades práticas são: Anatomia Aplicada à 

Psicologia, que conta com o Laboratório de Anatomia, e Fisiologia. 

 

6.10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Para obter o grau de Psicólogo, o/a estudante do curso de psicologia da UFES deverá cumprir, 

ao longo do Curso, o mínimo de 120 horas de Atividades Complementares, que equivalem a 8 

(oito) créditos. 
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Entendendo que ensino, pesquisa e extensão não devem ocorrer separadamente e que a 

formação de qualidade do/a profissional de nível superior depende da capacidade de realizar tal 

articulação, o Curso está estruturado sob as bases metodológicas do aprendizado teórico-

prático-investigativo. A proposta político-pedagógica contida no projeto está embasada na 

concepção de universidade apoiada pelos sustentáculos da pesquisa, da extensão e do ensino, 

como facetas indissociáveis do processo de ensino-aprendizagem universitário. Nesse sentido, 

as atividades extracurriculares ocupam um lugar fundamental como um dos pilares de 

sustentação da formação superior, visto que abrem um mundo novo de possibilidades de ação 

para além do que o próprio projeto prevê, exigindo uma postura ético-profissional nos termos 

de uma formação cidadã.  

Deseja-se fornecer ao/à estudante a oportunidade de diversificar e enriquecer sua formação por 

meio da sua participação em tipos variados de eventos, como por exemplo, iniciação científica, 

monitoria, participação em projetos de extensão, participação em grupos PET, participação em 

congressos na área, entre outros. Atividades Complementares, dessa forma, são elementos 

indispensáveis e devem ser realizados fora dos programas das unidades curriculares previstas 

na matriz do Curso. A regulamentação das Atividades Complementares encontra-se em anexo 

neste documento (Anexo II). 

 

Quadro Resumo da Organização Curricular 

Segue abaixo quadro resumo das informações até aqui apresentadas: 

DESCRIÇÃO PPC 
Identificação do curso (nome) Psicologia 
Carga Horária Total 4055 
Carga Horária Obrigatória 2115 
Carga Horária Optativa 960 
Trabalho de conclusão de curso -- 
Atividades complementares 120 horas 
Estágios Básicos do Núcleo Comum 180 horas 
Estágios Específicos da Ênfase Curricular 440 horas 
Turno Integral (Matutino e Vespertino) 
Tempo mínimo de integralização 10 semestres 
Tempo Máximo de integralização 15 semestres 
Número de Trancamentos 2 (dois) 
CH mínima de matrícula semestral 60 horas 
CH máxima de matrícula semestral 650 horas 
Quantitativo de vagas ofertado para novos 
ingressantes por semestre 

30  
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Quantitativo de vagas de ingressantes por ano 60 
Data de início da versão  03/2011 
Entrada (semestral/anual) Semestral 
Forma de ingresso (tipo de seleção) SISU/PSVS 
Modelo de informação Para cursos de graduação 

 

 
6.11. PERIODIZAÇÃO E EMENTAS 

6.11.1. Unidades curriculares obrigatórias do Núcleo Comum. 

Em seguida apresenta-se a periodização para as unidades de ensino obrigatórias distribuídas do 

1º ao 7º período no Núcleo Comum do Curso, com indicação da carga horária e dos requisitos. 

Os créditos correspondentes às Unidades Curriculares estão de acordo com o Regimento da 

UFES que determina que 15 horas de aulas teóricas, 30 a 40 horas de aulas práticas e 30 a 60 

horas de aulas de laboratório equivalem a um crédito. 

 

6.11.2. Periodização do Curso com pré-requisitos incluindo a oferta de optativas 
(após alteração na periodização) 

Em seguida apresenta-se a periodização para as unidades de ensino obrigatórias e optativas 

distribuídas do 1º ao 7º período no Núcleo Comum do Curso e do 8º ao 10º nas Ênfases, com 

indicação da carga horária e dos pré-requisitos.  

  

Encontra-se no Anexo V a tabela das disciplinas com atribuição de carga horária T.E.L. (aula 

teórica, aula exercício e aula de laboratório). 

 

1º PERÍODO 
CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 
PSI 10276 Introdução a Psicologia 60 04 Não possui pré-requisito 
PSI 10277 História da Psicologia 60 04 Não possui pré-requisito 
FIL 00428 Introdução a Filosofia 60 04 Não possui pré-requisito 
CSO00176 Sociologia Geral 60 04 Não possui pré-requisito 
MOR01300 Anatomia Aplicada a Psicologia 75 03 Não possui pré-requisito 
PSD 10279 Processos Básicos I: motivação, emoção 

e comunicação não verbal 
60 04 Não possui pré-requisito 

PSO10870 Psicologia do Desenvolvimento I: 
infância 

60 04 Não possui pré-requisito 
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2º PERÍODO 
CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 

PSI 10485 História da Psicologia no Brasil 60 04 PSI10276 Introdução à 
Psicologia; PSI10277 
História da Psicologia 

PSI 10486 Processos Cognitivos 60 04 PSI10277 História da 
Psicologia 

PSO 11182 Psicologia do Desenvolvimento II: 
adolescência, adultez e terceira idade 

60 04 PSO10870 Psicologia do 
Desenvolvimento I 

PSO 10488 Processos Básicos II: Aprendizagem 60 04 PSO10279 Processos 
Básicos I 

CSO 00184 Introdução a Antropologia 60 04 Não possui pré-requisito 
FIS 10489 Fisiologia 90 04 MOR01300 Anatomia 

Aplicada a Psicologia 
PSO 10278 Pesquisa em Psicologia I 60 04 PSO10279 Processos 

Básicos I 
 

3º PERÍODO 
CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 

PSI 10710 Teorias da Constituição do Sujeito 60 04 PSI10277 História da 
Psicologia 

PSI 10712 Processos de Subjetivação 60 04 PSI10277 História da 
Psicologia 

PS0 11412  Psicologia do Desenvolvimento III: 
alterações do desenvolvimento humano 

60 04 PSO 11182 Psicologia do 
Desenvolvimento II 

PSO 10713 Processos Básicos III: pensamento e 
linguagem 

60 04 PSO10488 Processos 
Básicos II 

CSO 01598 Antropologia Cultural 60 04 CSO00184 Introdução a 
Antropologia 

STA 01304 Estatística I 75 04 Não possui pré-requisito 
 Optativa 01 60 04  

 
4º PERÍODO 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 
PSO 
10487 

Pesquisa em Psicologia II 60 04 PSO10278 Pesquisa em 
Psicologia I; PSO10713 
Processos Básicos III 

PSO10871 Psicologia Social I 60 04 Não possui pré-requisito 
PSI 10872 Saúde e Psicopatologia 60 04 PSI10710 Teoria da 

Constituição do Sujeito 
PSI 10873 Processos Grupais e Institucionais 60 04 PSI10710 Teoria da 

Constituição do Sujeito 
PSO10713 Processos 
Básicos III 

STA 
10874 

Estatística II 75 03 STA01304 Estatística I 

FIS 10914 Psicofisiologia 60 03 FSI10489 Fisiologia 
 Optativa 02 60 04  
 Optativa 03 60 04  
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5º PERÍODO 
CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CH

S 
CR REQUISITO 

PSO 
10711 

Pesquisa Em Psicologia III 60 04 PSO10487 Pesquisa em 
Psicologia II 

PSO11183 Psicologia Social II 60 04 PSO10871 Psicol. Social I 
PSI 11184 Psicologia e Práticas Educacionais 60 04 PSI10873 Processos Grupais e 

Institucionais 
PSI 11185 Ética Profissional 60 04 PSI10485 História da 

Psicologia no Brasil 
PSI 11186 Estágio Básico I 60 02 PSI10485 Hist. da Psicologia 

no Brasil; PSI10486 Processos 
Cognitivos; PSI10873 Proc. 
Grupais e Institucionais; Co-
requisito: 
PSI11184 Psicol. Práticas 
Educacionais 

 Optativa 04 60 04  
 Optativa 05 60 04  

 
6º PERÍODO 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 
PSO 
11413 

Psicologia Social do Trabalho 60 04 PSO 11183 Psicologia Social 
II 

PSI  
11414 

Psicologia e Práticas em Saúde 60 04 PSI10277 História da 
Psicologia; PSI 10872 Saúde 
e Psicopatologia 

PSI 
11415 

Estágio Básico II 60 02 PSI10277 História da 
Psicologia; PSI 10872 Saúde 
e Psicopatologia, PSI 11186 
Estágio Básico I; Co-
requisito: PSI11414 Psicol. 
Prát. Saúde 

 Optativa 06 60 04  
 Optativa 07 60 04  
 Optativa 08 60 04  
 Optativa 09 60 04  

 
7º PERÍODO 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 
PSI11516 Avaliação Psicológica 60 04 PSI10710 Teorias da 

Constituição do Sujeito; PSI 
11186 Estágio Básico I 

PSO11518 Estágio Básico III 60 01 PSO 11412 PSO Psic. do 
Desenvol. III; PSO 10711 
Pesquisa em Psicologia III; 
PSI11415 Estágio Básico II 

PSI11517  Psicologia e Práticas Clínicas 60 04 PSI10710 Teorias da 
Constituição do Sujeito; PSI 
11415 Estágio Básico II 

 Optativa 10 60 04  
 Optativa 11 60 04  
 Optativa 12 60 04  
 Optativa 13 60 04  
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8º PERÍODO – Disciplinas de Ênfase 
ÊNFASE I - Investigação e Intervenção em Saúde, Processos Clínicos e Educacionais e  

ÊNFASE II - Investigação e Intervenção em Psicologia Social e do Desenvolvimento 
CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 
PSI 11837 Estudos Especiais em Psicologia e Práticas 

Educacionais e de Saúde 
60 01 PSI11186 Estágio Básico 

I; PSI11415 Estágio 
Básico II; PSO11518 
Estágio Básico III;  

PSI 11838 Seminários Clínicos I 60 04 PSI 11517 Psicologia e 
Práticas Clínicas 

PS0 
11839 

Estudos Contemporâneos em Processos 
Psicossociais e do Desenvolvimento 

60 04 PSO11518 Estágio Básico 
III 

PS0 
11840 

Psicologia e Projetos Sociais 60 04 PSO11518 Estágio Básico 
III 

 Optativa 14 60 04  
 Optativa 15 60 04  
 Optativa 16 60 04  

 
9º PERÍODO1 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 
PSI 12033 ÊNFASE I - ESTÁGIO ESPECÍFICO I 210 04 PSI 11185 Ética 

Profissional; PSI 11186 
Estágio Básico I, PSI11415 
Estágio Básico II, 
PSI11837 Est. Esp. Psicol. 
e Práticas Educac. e Saúde; 
PSI 11838 Seminários 
Clínicos I  

PSO 
12034 

ÊNFASE II -ESTÁGIO ESPECÍFICO I 210 04 PS0 11839 Est. Contemp. 
Proc. Psicos. Desenvol.; e 
PS0 11840 Psicol. Projetos 
Sociais 

 
10º PERÍODO 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 
PSI 12233 ÊNFASE I - ESTÁGIO ESPECÍFICO II 230 04 PSI Estágio Específico I 

(PSI 12032 e PSI 12033) 
PSO 
12237 

ÊNFASE II -ESTÁGIO ESPECÍFICO II 230 04 PSO Estágio Específico I 
(PSO 12034 e PSO 12236) 

 
 

 
1 Por razões administrativas impostas pelo Sistema de Informações para o Ensino  (SIE) da Ufes, 
sistema responsável pela gestão das disciplinas e matrículas, e para atender ao estabelecido no 
presente PPC, de que o estudante deve cursar dois projetos de estágio específico I e de estágio 
específico II, foi necessário criar duas disciplinas de estágio específico para cada ênfase e período, 
alterando-se, para tanto, o código da disciplina e o título (por meio da inclusão da letra A e B no final 
do título da disciplina). Contudo, a inclusão dessas disciplinas extras não altera em nada o presente 
PPC. 
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6.11.3. Ementas das unidades curriculares obrigatórias do Núcleo Comum do 
Curso de Psicologia da UFES 

Apresentaremos a seguir as ementas das Unidades Curriculares Obrigatórias, de acordo com 

sua distribuição nos Períodos, com indicação das habilidades e competências a serem 

desenvolvidas e dos eixos estruturantes contemplados em cada Unidade.  

PRIMEIRO PERÍODO 
 

SOCIOLOGIA GERAL – 60 horas- 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: não tem 
Ementa:1. As condições históricas do surgimento da sociologia. A revolução industrial, a revolução 
francesa e a situação intelectual. A Sociologia como ciência. O objeto da sociologia, a identidade sujeito- 
objeto, a diversidade de abordagens, as abordagens como sistematização de visões de mundo, os princípios 
de integração e contradição. Sociologia da Sociedade Brasileira. 
 
Objetivos 
1. compreender a problemática teórica da sociologia clássica a partir da abordagem do 
cotidiano da realidade contemporânea; 
2. evidenciar como trabalha a sociologia enquanto ciência que estuda a realidade social; 
3. apresentar noções iniciais das principais correntes do pensamento sociológico; 
4. refletir criticamente sobre o mundo em que vive 
 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

Competências: 
1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixo estruturante: 
1. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 
Bibliografia Básica: 
BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. OLIVEIRA, Marcia Gardênia de. Um Toque de Clássicos: 
DURKHEIM, MARX E WEBER. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2009. 
DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 2001. 
DURKHEIM, Emile. A divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes. Lisboa: Presença: 1999. 
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos: uma visão humanística. Petrópolis: vozes, 1994. 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Brasília: Editora da UNB. 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade. Rio de Janeiro: Vozes, 
2009. 42 
BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986. 
BERMAN, Marshall. Tudo que e solido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994. 
COHN, Gabriel. Sociologia. Para ler os clássicos. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1977. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia: uma breve porém crítica introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. 
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ANATOMIA APLICADA À PSICOLOGIA – 75 horas 

 
Pré-requisito: não tem 
Princípios gerais para o ensino de anatomia. Princípios gerais de organização do corpo humano. A 
nomenclatura do corpo humano. A nomenclatura anatômica. estudo descritivo de todos os sistemas 
orgânicos com ênfase especial ao sistema nervoso, que é estudado no capítulo de neuroanatomia 
funcional. 
 
Objetivos: 
 1. Conhecer a morfologia dos órgãos que compõem os sistemas do corpo humano, com vistas a 
permitir a compreensão da estrutura, desenvolvimento e funcionamento do organismo como 
um todo, bem como as inter-relações entre os vários sistemas. 
2. Conhecer com razoável detalhamento a morfologia do sistema nervoso central e periférico, 
compreendendo sua organização estrutural e principais funções atribuídas às suas partes, 
permitindo, deste modo, entender a relação deste sistema com os demais sistemas do corpo 
humano, bem como com o meio ambiente. 
3. Com a base desta disciplina, o aluno deverá ter boas condições para poder se aprofundar em 
estudos diversos que necessitem de conhecimento de anatomia e neuroanatomia funcional, 
tais como: fisiologia humana, processo psicofisiológicos e psicopatológicos, assim como 
diversas outras áreas da neurociência. 
 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e 
outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

Competências: 
1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixo estruturante: 
1. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 
Bibliografia Básica:  
TIRAPELLI, Luiz Fernando. Anatomia sistêmica: texto e atlas colorido. 1. ed. - Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2020; Recurso online. ISBN 978-85-951-5108-6 
MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 3. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2011; recurso 
online ISBN 978-85-277-2074-8. 
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Saunders Elsevier, 2011. 1 
recurso online. ISBN 978-85-352-9103-2 
 
Bibliografia Complementar:  
MARTINEZ, Ana. Neuroanatomia essencial. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2014; 
recurso online. ISBN 978-85-277-2395-4. 
MOORE, Keith L. Anatomia orientada para clínica. 8. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2018; recurso 
online ISBN 9788527734608. 
SOBOTA, J. - Atlas de Anatomia Humana, 23ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
SNELL, Richard S. Neuroanatomia clínica. 7. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2010; recurso online 
ISBN 978-85-277-2451-7. 
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INTRODUÇÃO À FILOSOFIA – 60 horas - 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-requisito: não tem 
Ementa: 1. O que é Filosofia. 2. As questões centrais da tradição filosófica. Análise filosófica do mundo 
atual. Filosofia e conhecimento. Filosofia contemporânea. Temas de filosofia para formação acadêmica 
específica do Curso. 

 
Objetivos: 
1. Conhecer e Aplicar importantes temas filosóficos a partir de um panorama dos movimentos mais 
significativos da história do pensamento ocidental. 2. Desenvolver atividades de análise e reflexão que, 
além de possibilitarem a fixação do conteúdo básico, estimulam o desenvolvimento do raciocínio, do 
questionamento, da discussão filosófica. 3. Refletir a filosofia e sua articulação interdisciplinar 
(impulsionando ou catalizando outras áreas do conhecimento) na busca de compreender a realidade. 
 

Habilidades: 
1. Ter um pensamento crítico que permita questionar a realidade. 
2. Ler e interpretar textos de filosofia e de áreas afins. 
Competências: 
1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 

envolvidos assim o recomendar.  
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
Eixo estruturante: 

1. Fundamentos filosóficos, epistemológicos e históricos. 
 
Bibliografia Básica: 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 
filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1993.  
CHAUÍ, Marilena . Convite à Filosofia. São Paulo: Ática 1988. 
OLIVEIRA, Admardo S. et.al. Introdução ao pensamento filosófico. 8 ed. São Paulo: Loyola, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar. 8 ed. Rio de Janeiro: Record. 1980. 
BUZZI, Arcangelo R. Introdução ao pensar. 11 ed. Petrópolis: Vozes, 1983. 
CORBISIER, R.C.de A. Introdução à Filosofia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. 
CYRINO, Hélio. Filosofia hoje. 5 ed. Campinas: Papirus, 1986. 
GILES, T.R. Introdução à filosofia. São Paulo: EPU/ Edusp, 1979. 
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INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-requisito: não tem 
Ementa: 1. Contexto histórico do surgimento da Psicologia. 2. Diversidade de saberes e práticas em 
Psicologia. 3. Principais campos de atuação do profissional psicólogo. 5. Psicologia e compromisso 
social.  

 
Objetivo Geral: 
Iniciar incursão no campo de atuação do psicólogo, conhecendo as especificidades e os atravessamentos 
de seu exercício profissional e analisando seu compromisso com a realidade social do país. 

Objetivo Específico: 
1. Conhecer a constituição histórica da ciência e da prática psicológica; 
2. Conhecer os campos de atuação em Psicologia; 
3. Analisar o compromisso social da Psicologia como Ciência e Profissão. 

 

Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

Competências: 
1. Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos. 
2. Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e 
organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais. 
3. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixo estruturante: 
1. Fundamentos epistemológicos e históricos. 

 
Bibliografia Básica: 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicólogo Brasileiro: construção de novos espaços. 2ª. 
Ed. São Paulo: Átomo Editora, 2005. 
FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2007. 
GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
BARROS, M. E. B.; HECKERT, A. L. (Org.). Psicologia: questões contemporâneas. Vitória: Edufes, 
1999. 
FIGUEIREDO, L. C.. Matrizes do pensamento psicológico. 3ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 1995.  
FOUCAULT, M. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1990.  
MACHADO, R. Ciência e Saber: a trajetória arqueológica de Michel Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 
1988.  
SILVA, M. V. O. (Org.). Psicologia e direitos humanos: subjetividade e exclusão. São Paulo: Casa do 
Psicólogo/ Conselho Federal de Psicologia, 2004. 
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HISTÓRIA DA PSICOLOGIA –– 60 horas -04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
Pré-requisito: não tem 
Ementa: 1. A emergência do saber psicológico: as formas da história. 2. Comportamento, consciência e 
inconsciente. 3. Teorias e sistemas em Psicologia. 4. O surgimento da noção de subjetividade na 
Psicologia. 

 

Objetivos: 
Conhecer a gênese da Psicologia brasileira como ciência e como profissão. 

 

Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

Competências: 
1. Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixo estruturante: 
Fundamentos epistemológicos e históricos 
 
Bibliografia Básica: 
JACÓ-VILELA, A.; FERREIRA, A.; PORTUGAL, F.. História da Psicologia: rumos e percursos. Rio 
de janeiro: Nau Ed., 2006. 
KAHHALE, E. M. P. (Org.). A diversidade da Psicologia: uma construção teórica. 2ª. Ed. São Paulo: 
Cortez, 2006.  
SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E.. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Thomson Pioneira, 
2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
BRAUNSTEIN, J.-F.; PEWZNER, E.. História da Psicologia. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.  
CEREZZO, A. C.; JACÓ-VILELA, A. M.; RODRIGUES, H. B. C.Clio-Psyché hoje: fazeres e dizeres 
psi na história do Brasil. Rio de Janeiro: RelumeDumará: FAPERJ, 2001.  
GOODWIN, C. J. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Cultrix, 2005.  
MASSINI, M.; HOLANDA, A. F. (Org.). História da psicologia no Brasil do século XX. São Paulo, 
SP: EPU, 2004. 
PENNA, A. G.Os filósofos e a psicologia. Rio de Janeiro:Imago, 2006.  
 

 
  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=111144&nautor=266202&refino=1&sid=01376510210411395501229532&k5=1DFE9E50&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=111144&nautor=293206&refino=1&sid=01376510210411395501229532&k5=1DFE9E50&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=111221&nautor=458589&refino=1&sid=01376510210411395501229532&k5=2F6A7CFE&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=111350&nautor=136613&refino=1&sid=01376510210411395501229532&k5=146197D7&uid=
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PROCESSOS BÁSICOS I: MOTIVAÇÃO, EMOÇÃO – – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
Pré-requisito: não tem 
Ementa: 1.Motivação e emoção: bases evolutivas, caracterização e fundamentação teórica. 2. Técnicas 
de mensuração das motivações e observação e registro das expressões de emoção. 
 
Objetivos:  
Fornecer subsídios teóricos e metodológicos que possibilitem a compreensão e avaliação da motivação e 
emoção como processos psicológicos básicos, subsidiando a pesquisa e a prática psicológicas. 
 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos; 
2. Identificar e descrever os principais elementos evolutivos que contribuíram para o 
desenvolvimento dos processos de motivação e emoção; 
3. Descrever, analisar e interpretar expressões de emoções, considerando contexto e características 
do sujeito; 
4. Interpretar comunicações científicas e relatórios que investiguem as bases biológicas dos 
fenômenos psicológicos e do comportamento humano; 
5. Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e apresentação 
de dados. 

Competências: 
1. Identificar e avaliar os processos psicológicos básicos, levando em consideração os diferentes 
contextos nos quais eles emergem; 
2. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados na pesquisa/investigação dos 
processos psicológicos básicos; 
3. Estabelecer relações entre os processos psicológicos básicos e atuação profissional. 
4. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos teórico-metodológicos. 
2. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
3. Fenômenos e processos psicológicos. 

 
Bibliografia Básica: 
GAZZANIGA, M. S.; HEATHERTON, T. F. Ciência psicológica: mente, cérebro e comportamento. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 
HARRIS, P.L. Criança e emoção: o desenvolvimento da compreensão psicológica. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996. 
REEVE, J. Motivação e Emoção. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
DAMÁSIO, A.R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérero humano. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. 
FERGUSON, E.D; FERGUSON, D.D. Motivation: a biosocial and cognitive integration of motivation 
and emotion. New York: Oxford University Press, 2000. 
GORMAN, P. Motivation and emotion. New York: Routledge, 2004. 
WINSTON, R.M.L. Instinto humano: como nossos impulsos primitivos moldaram o que somos hoje. 
São Paulo: Globo, 2006. 
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PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I: INFÂNCIA – – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-Requisito: Não possui 

Ementa: 1. Perspectivas históricas da Psicologia do Desenvolvimento. 2. Concepções de 
desenvolvimento. 3. O conceito de infância. 4. Fundamentos metodológicos. 5. As principais teorias do 
desenvolvimento. 6. Determinantes básicos dos processos de desenvolvimento. 7. Do nascimento da 
criança aos 12 anos. 8. Fatores que interferem no desenvolvimento.  
 
Objetivos:  
Fornecer subsídios teóricos e metodológicos que possibilitem a compreensão e avaliação do processo de 
desenvolvimento no período da infância, subsidiando a pesquisa e a prática psicológicas. 
 
Habilidades:  

1. Analisar, descrever e interpretar as condições do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, da 
linguagem, social e moral, considerando o contexto, características e necessidades da população-alvo; 
2. Identificar e descrever os principais fatores que interferem no desenvolvimento humano na 
infância e as transformações ocorridas neste período;  
3. descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais;  
4. observar e registrar comportamentos e atividades;  
5. realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos; 
6. analisar estudos desenvolvidos na área. 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, 
planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 
 
Bibliografia Básica: 
BIAGGIO, A.M.B. Psicologia do Desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 2001. 
COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: 
Artes Médicas, Vol 1. 2004. 
LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M.K.; DANTAS, H., (orgs). Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.  
 
Bibliografia Complementar: 
ERIKSON, E. H. O ciclo de vida completo. Porto Alegre: Artmed, 1ª Edição – 1998.  
PIAGET, J. (1932) O juizo moral na criança. Trad. ElzonLenardon. São Paulo: Summus, 1994.  
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins fontes, 1993. 2003.  
WADSWORTH, B.J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. 2ª ed. São Paulo: 
Pioneira, 1997.  
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SEGUNDO PERÍODO 
 

INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA – – 60 horas -04 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

Pré-requisito: não tem 
Ementa: 1. Introdução ao objeto e aos métodos da Antropologia e abordagem preliminar dos seus temas 
básicos. 

Objetivos  

- Delinear o contexto histórico do surgimento da Antropologia como saber da diversidade cultural; 
- Debater criticamente as teorias antropológicas, passando por diferentes escolas básicas da disciplina;  
- Introduzir-se aos principais temas, questionamentos e pressupostos metodológicos do trabalho de 
campo; 
- Analisar temáticas específicas vinculadas à área do curso dos alunos.  

Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes 
contextos. 

Competências: 
1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixo estruturante: 
1. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 
Bibliografia Básica: 
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. São Paulo: EDUSC, 2002. 
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. Brasiliense, São Paulo, 1991.  
LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro, Zahar, 1986. 
 
Bibliografia complementar 
DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. 2. ed Rio de Janeiro: Rocco, 
1990.  
GOULD, Stephen Jay. A Falsa Medida do Homem. SP: Martins Fontes, 2003. Pp. 3-14. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
KUPER, Adam. Cultura: a visão dos antropólogos. Edusc: São Paulo, 2002. 
ROCHA, E. O que é etnocentrismo. São Paulo, Brasiliense, 1994.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



74 
 

  

 
FISIOLOGIA – 90 horas 

 
Pré-requisito: Anatomia Aplicada à Psicologia 
Ementa: 1. Introdução ao estudo da fisiologia, Neurofisiologia, Sistemas Endócrino, Cardiovascular, 
Respiratório, Renal e Digestório. 

Objetivos:  
- Propiciar o aprendizado de conhecimentos atualizados dos mecanismos de funcionamento do  organismo 
humano, ressaltando a importância dos conhecimentos de fisiologia para o psicólogo. 

- Compreender o modo como os processos fisiológicos estão presentes na transição para estresse-doença 
e, através de raciocínio lógico e integrado, reconhecer a relação entre sinais ou sintomas decorrentes de 
uma alteração das funções orgânicas, comportamento e estado emocional. 
 

Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

Competências: 
1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixo estruturante: 
1. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 
Bibliografia Básica:  
CURI, Rui; ARAÚJO FILHO, Joaquim Procópio. Fisiologia básica. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. 
FOX, Stuart Ira. Fisiologia Humana. 7ª ed. São Paulo: Manole, 2007. 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan.  
 
Bibliografia Complementar: 
COSTANZO, Linda. Costanzo Fisiologia. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia Humana, uma abordagem integrada. 7a ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 
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PROCESSOS COGNITIVOS – 60 horas – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: História da Psicologia 
Ementa:1. A emergência dos estudos da cognição no campo da psicologia: diferentes abordagens. 2. 
Aspectos da cognição. 3. Cognição e percepção. 4. Cognição e aprendizagem. 5. Psicologia e cognição: 
perspectivas atuais. 5. Intervenção em psicologia cognitiva. 
 
Objetivos  
Objetivo Geral: 
- Conhecer a história e os fundamentos básicos da Psicologia Cognitiva; 
- Conhecer as principais características dos processos envolvidos na cognição;  
- Saber analisar e interpretar estudos e pesquisas na área.  
Objetivo Específico:  
Conhecer os fundamentos metodológicos e epistemológicos da Psicologia Cognitiva;  
Conhecer a importância da transdisciplinaridade no estudo da cognição; 
Conhecer as abordagens gestaltista, piagetiana, autopoiética; 
Compreender os diferentes processos cognitivos: consciência, percepção, aprendizagem; 
Iniciar incursão nas estratégias de intervenção em Psicologia Cognitiva. 
 
Habilidades: 

1.Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2.Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3.Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais. 
4.Utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação científica. 
5.Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 
acesso a estados subjetivos 

Competências: 
1. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da Psicologia, 
vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos de 
pesquisa. 
2. Avaliar problemas humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em diferentes 
contextos. 
3.Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos teórico-metodológicos. 
2.Fenômenos e processos psicológicos. 
 

Bibliografia Básica: 
KASTRUP, V. A invenção de si e do mundo: uma introdução do tempo e do coletivo no estudo da 
cognição. Campinas: Papirus, 1999. 
MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão 
humana. São Paulo: Palas Athena, 2005. 
MATURANA, H. R. A ontologia da realidade. Belo Horizonte: UFMG, 1997. 
SCHULTZ, D. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
FOUCAULT, M. Arqueologia das ciências e história dos sistemas de pensamento. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2005. (Ditos & Escritos 2) 
MACHADO, R. Ciência e Saber: a trajetória arqueológica de Michel Foucault. Rio de Janeiro, Graal, 
1988. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS DA SUBJETIVIDADE. Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Clínica da PUC-SP. O reencantamento do concreto. São Paulo: Hucitec, 2003. 
PENNA, A. G. Introdução à psicologia cognitiva. São Paulo: EPU, 1999. 
PENNA, A. G. Percepção e realidade: introdução ao estudo da atividade perceptiva. Rio de Janeiro: 
Fundo de Cultura, 1993. 
VARELA, F. J.; THOMPSON, E.; ROSCH, E. A mente corpórea: ciência cognitiva e experiência 
humana. Lisboa: Instituto Piaget, 1991. 
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HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL – 60 horas -– 60 horas -04 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Introdução à Psicologia; História da Psicologia 
Ementa: 1. A entrada e o desenvolvimento da Psicologia na América Latina. 2. A Psicologia no Brasil 
colonial até a década de 30: a psicologia aplicada e o desenvolvimento teórico. 3. A regulamentação 
da profissão pela lei N. 4119/62. 4. A Psicologia no modelo de profissão liberal. 5. A demanda 
empresarial privada e/ou estatal vinculada a interesses de grupos específicos. 6. A Psicologia como 
ciência e profissão na atualidade. 

Objetivos  
Objetivo Geral: 
Conhecer a gênese da Psicologia brasileira como ciência e como profissão.  

Objetivo Específico: 
- Analisar a relação entre sociedade, momento histórico e produção de conhecimento em Psicologia; 
- Conhecer as correntes teóricas mais representativas dos primórdios da Psicologia brasileira nos 
séculos XVI a XVIII; 
- Discutir a consolidação da Psicologia como ciência e suas aplicações no Brasil; 
- Conhecer a Lei 4119/62 que regulamenta a profissão de Psicólogo no Brasil; 
- Apresentar um painel geral da Psicologia como ciência e profissão no Brasil atual. 

Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e 
outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

Competências: 
1. Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos 
2. Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e 
organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais. 
3. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos epistemológicos e históricos. 

 
Bibliografia Básica: 
COSTA, J. F. Ordem médica e norma familiar. 4a. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 
JACO-VILELA, A. M. et al. História da Psicologia: rumos e percursos. 2. Ed. Rio de Janeiro: Nau 
editora, 2007.  
NOVAIS, F. A. (Org.). História da vida privada no Brasil, v 1. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997. 
 
Bibliografia Complementar: 
ANTUNES, M. A. M. História da Psicologia no Brasil: primeiros ensaios. Rio de Janeiro: UERJ, 
2004.  
CEREZZO, A. C.; JACÓ-VILELA, A. M.; RODRIGUES, H. B. C. Clio-Psyché hoje: fazeres e dizeres 
psi na história do Brasil. Rio de Janeiro: RelumeDumará: FAPERJ, 2001. 
MASSIMI, M.; GUEDES, M. do C. História da Psicologia no Brasil: novos estudos. São Paulo: 
Cortez, 2004. 
 

  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=112051&nautor=3012057&refino=1&sid=01376510210411395501229532&k5=3681DEF6&uid=
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PROCESSOS BÁSICOS II: APRENDIZAGEM – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Processos Básicos I  
Ementa: 1. Teorias e princípios básicos de aprendizagem. 2. Princípios básicos e procedimentos da 
análise do comportamento. 3. Aprendizagem verbal e controle instrucional. 
 

Objetivos: 
Utilizar o método experimental.  
Utilizar recursos de informática para a apresentação e análise de dados de observação e descrição do 
comportamento 
Identificar e avaliar os processos psicológicos básicos, levando em consideração os diferentes 
contextos nos quais eles emergem. 

Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia 
3. Aplicar técnicas de observação e descrição do comportamento. 
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais. 
5. Utilizar o método experimental. 
6. Utilizar recursos de informática para a apresentação e análise de dados de observação e descrição 
do comportamento 

Competências: 
1. Identificar e avaliar os processos psicológicos básicos, levando em consideração os diferentes 
contextos nos quais eles emergem; 
2. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados na pesquisa/investigação dos 
processos psicológicos básicos; 
3. Estabelecer relações entre os processos psicológicos básicos e atuação profissional. 
4. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos teórico-metodológicos. 
2. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
3. Fenômenos e processos psicológicos. 

 

Bibliografia Básica: 
ABREU, C. N. & GUILHARDI, H. J. (Org.). (2004). Terapia Comportamental e Cognitivo-
comportamental: práticas clínicas. São Paulo: Roca. 
COSTA, C. E., LUZIA, J. C. SANT’ANNA, H. H. N. (Org.). (2003). Primeiros Passos em Análise do 
Comportamento e Cognição. Santo André, SP: ESETec. 
SKINNER, B. F. (1978). Ciência e Comportamento Humano (J. C. Todorovi& R. Azzi, Trads.). 4ª. 
Edição. São Paulo, Martins Fontes. (Trabalho originalmente publicado em 1953). 
 

Bibliografia Complementar:  
BAUM, W. M. (1999). Compreender o Behaviorismo: ciência, comportamento e cultura (M. T. A. Silva, 
M. A. Matos, G. Y. Tomanari& E. Z. Tourinho, Trads.). Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho 
originalmente publicado em 1994). 
CATANIA, A. C. (1999). Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição (D. das G. de Souza, 
Trad.). Porto Alegre: Artes Médicas.  
KOHLENBERG, J. R. & TSAI, M. (2001). Psicoterapia Analítica Funcional: criando relações 
terapêuticas intensas e curativas. Santo André: ESETec. (trabalho originalmente publicado em 1991). 
SÉRIO, A. P., ANDERY, M. A., GIÓIA, P. S. E MICHELETTO, N. (2002). Controle de estímulos e 
comportamento operante: uma nova introdução. São Paulo: Editora Educ. 
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PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II: ADOLESCÊNCIA, ADULTEZ E TERCEIRA 

IDADE – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento I 
Ementa: 1. Introdução ao estudo da adolescência, da fase adulta e da terceira idade. 2. As principais 
teorias do desenvolvimento. 3. Aspectos evolutivos do desenvolvimento. 4. Interdependência entre os 
múltiplos fatores que interferem no processo de desenvolvimento dessas três etapas.  
 

Objetivos  
1. Analisar, descrever e interpretar as condições do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, da 
linguagem, social e moral, considerando o contexto, características e necessidades da população-alvo; 
2. Identificar e descrever os principais fatores que interferem no desenvolvimento humano na 
adolescência, na idade adulta e na terceira idade e as transformações ocorridas nestes períodos;  
3. Descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais; 
4. Observar e registrar comportamentos e atividades; 
5. Realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos;  
6. Analisar estudos desenvolvidos na área.  

Habilidades: 
1. Analisar, descrever e interpretar as condições do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, da 

linguagem, social e moral, considerando o contexto, características e necessidades da população-alvo;  
2. Identificar e descrever os principais fatores que interferem no desenvolvimento humano na 

adolescência, na idade adulta e na terceira idade e as transformações ocorridas nestes períodos;  
3. Descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais;  
4. Observar e registrar comportamentos e atividades;  
5. Realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos;  
6. Analisar estudos desenvolvidos na área. 

 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e 

agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

 

Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 

Bibliografia Básica: 
BIAGGIO, A.M.B. Psicologia do Desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 2003. 
COLL, C. et al. Desenvolvimento psicológico e educação.2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 
PIAGET, J. (1932) O juizo moral na criança. 3. ed. Trad. ElzonLenardon. São Paulo: Summus, 1994. 
RAPPAPORT, C. R. et al.Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: EPU, 2002. 
 

Bibliografia Complementar: 
ANDRIANI, Ana Gabriela; OZELLA, Sergio (org.). Adolescências construídas: a visão da psicologia 
sócio-histórica. São Paulo: Cortez, 2003. 
DERVAL, J. Introdução à prática do método clinico: descobrindo o pensamento das crianças. Trad. Fátima 
Murad. Porto Alegre: Artmed,2002. 
DESSEN, Maria Auxiliadora; COSTA JUNIOR, Áderson Luiz. A Ciência do Desenvolvimento Humano 
- Tendências Atuais e Perspectivas Futuras. Artmed. 2005. 
ERIKSON, E. H. Identidade, Juventude e Crise. Rio de Janeiro: Edt. Guanabara, 1987. 
NERI, A.L. Psicologia do envelhecimento: temas selecionados na perspectiva de curso de vida. Campinas, 
SP, Papirus, 1995. 
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PESQUISA EM PSICOLOGIA I – 60 horas - – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-requisito: Processos Básicos I 
Ementa: 1.Ciência e produção de conhecimento. 2.Conhecimento e Método. 3.Diversidade de métodos 
de investigação em Psicologia. 4.Formulação de problemas de pesquisa em Psicologia. 5.Noções gerais 
de variáveis e relações entre variáveis. 6.Fontes de dados de interesse para a Psicologia. 7.Ética na 
pesquisa em Psicologia. 8.Comunicação Científica. 9. Normatização segundo a ABNT. 
 

Objetivos 
1. Conhecer os fundamentos para a construção histórica do conhecimento científico; 
2. Conhecer os parâmetros estabelecidos para a consideração de um conhecimento científico; 
3. Conhecer os métodos e técnicas científicas utilizadas na pesquisa em Psicologia; 
4. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos;  
5. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área de Psicologia;  
6. Formular questões de pesquisa pertinentes ao âmbito da Psicologia;  
7. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 

de pesquisas.  
 

Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos; 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área de Psicologia; 
3. Formular questões de pesquisa pertinentes ao âmbito da Psicologia; 
4. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e 
divulgação de pesquisas. 
5. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais. 

Competências: 
1. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da Psicologia, 
vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos de 
pesquisa; 
2. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em Psicologia, tendo em vista 
a sua pertinência; 
3. Elaborar relatos científicos e outras comunicações, inclusive material de divulgação; 
4. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 
5. Coordenar ou elaborar, avaliar e desenvolver projetos de pesquisa. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos teórico-metodológicos. 
2. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
3. Práticas profissionais. 

 

Bibliografia Básica:  
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1997.  
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.  
GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1995. 
 

Bibliografia Complementar: 
CAMPOS, Luiz Fernando de Lara. Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. 4. ed. Campinas, SP: 
Alínea, 2008. 
LAVILLE, C. e DIONNE, J. A construção do saber. Porto Alegre/Belo Horizonte: Artes 
Médicas/Editora UFMG, 1999.  
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Thomson 
Pioneira, 2004.  
 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=111144&nautor=266202&refino=1&sid=01376510210411395501229532&k5=1DFE9E50&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=111144&nautor=293206&refino=1&sid=01376510210411395501229532&k5=1DFE9E50&uid=
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TERCEIRO PERÍODO 
 

ANTROPOLOGIA CULTURAL - – 60 horas -04 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Introdução à Antropologia 
Ementa: Breve introdução à Antropologia: a especificidade do seu campo de estudos (objeto) e sua 
relação com outras ciências (método). Abordagem introdutória dos temas básicos. Seleção e 
desenvolvimento de temas diretamente relacionados com a natureza do curso, abordando na perspectiva 
antropológica. 

Objetivos  

Reconhecer a importância da experiência da alteridade nas relações entre diferentes culturas;  
Analisar a perspectiva da alteridade a partir das reações ä teoria evolucionista; 
Analisar avanços e limites da escola cultura e personalidade para a compreensão da diversidade 
cultural, bem como para o entendimento da relação indivíduo e sociedade;  
Analisar o processo de construção da identidade cultural a partir da alteridade;   
Analisar a relação natureza e cultura, criticando o determinismo biológico;  
Analisar o corpo enquanto construção sociocultural. 
 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e 
outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

Competências: 
1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 
Bibliografia Básica: 
BOAS, F. Antropologia Cultural. Org. Celso Castro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004; 
CUCHE, D. A noção de cultura nas ciências sociais. São Paulo: EDUSC, 2002; 
GEERTZ, C. O impacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem in: A Interpretação das 
Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978; 
HALL, S. A identidade cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro, DP&amp; A Editora, 1997; 
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Ática, 2000; 
SANTANA B. de (org.). Políticas do corpo. Estação Liberdade: São Paulo, 1995; 
 
Bibliografia complementar 
BENEDICT, R. O Crisântemo e a Espada. São Paulo, Perspectiva, 1972. 
CLASTRES, P. Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac Naify, 
2004 
LÉVI-STRAUSS, C. A eficácia simbólica. In: Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 215 265p. 1975; 
LÉVI-STRAUSS, C. A proibição do incesto. In: As estruturas elementares do parentesco. 
Petrópolis: Vozes, 1982; 
LÉVI-STRAUSS, C. Natureza e Cultura. In: As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis: 
Vozes, 1982; 
MAUSS, M. A expressão obrigatória dos sentimentos. In OLIVEIRA, R. C. de (org.) Mauss. Coleção 
Os Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Editora Ática, p. 147-153, 1979; 
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ESTATÍSTICA I – 75 horas 
 
Pré-requisito: não tem 
Ementa: 1. Populações e Amostras: Estatística Descritiva e Inferencial. 2. Variáveis qualitativas e 
variáveis quantitativas. 3. Apresentação tabular dos dados. 4. Distribuições de frequências. 5. 
Apresentação gráfica dos dados. 6. Medidas de posição e dispersão. 7. Conceitos básicos de probabilidade. 
8. Variáveis discretas. 9. Principais distribuições discretas. 10. Variáveis contínuas. 11. Principais 
distribuições contínuas. 

Objetivos: 
Objetivo geral 
Apresentar noções básicas da estatística descritiva e probabilidade, bem como formas de utilizá-la no 
campo da Psicologia. 
 
Objetivos específicos: 
- Apresentar as noções básicas sobre estatística no campo das ciências humanas e na psicologia;  
- Introduzir a discussão sobre os tipos e natureza das variáveis;  
- Apresentar princípios da probabilidade e uso de modelos.  
 
 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e apresentação 
de dados e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia. 

Competências: 
1. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da Psicologia, 
vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta, e análise de dados em projetos de 
pesquisa. 
2. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
3. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos teórico-metodológicos. 

 
Bibliografia Básica:  
HOEL, Paul Gerhard. Estatística elementar. São Paulo: Atlas, 1981.  
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
SOARES, José Francisco; SIQUEIRA, Arminda Lucia. Introdução à estatística médica. 2. ed. Belo 
Horizonte, MG: Universidade, 2002. 
 
Bibliografia Complementar:  
BERQUÓ, E.S.; GOTLIEB, S.L.D.; J.M.P. Bioestatística. SP:EPU 
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. SP: Ed Edgard BlucherLtda, 2002 
DAVID, S. Moore. A Estatística Básica e sua Prática. 3ª edição.2000 
VIEIRA, Sônia. Introdução a bioestatistica. 2. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Campus, 1991. 
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PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 
Pré-requisito: História da Psicologia 
Ementa: 1. Análise histórica da emergência da subjetividade na Psicologia. 2. A contribuição de Felix 
Guattari na delimitação do campo da subjetividade. 3. Michel Foucault e o biopoder. 4. Gilles Deleuze e 
a filosofia da diferença. 5. Processos de subjetivação e as condições de existência: comunidade, família, 
escola e trabalho. 6. Ecologia ambiental, social e subjetiva. 
 
Objetivos: 
Proporcionar aos alunos um exame crítico e analítico acerca do conceito de subjetividade;  
Refletir sobre a dicotomia entre sujeito e sociedade;  
Demonstrar conhecimentos acerca das distinções entre os conceitos de personalidade, identidade e 
subjetividade;  
Apresentar domínio acerca dos conceitos de singularidade, individuação e coletividade; 
Compreender a concepção de subjetividade como processo;  
Analisar as configurações subjetivas que se produzem em meio aos modos de vida contemporâneos 
 
Habilidades: 

1. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais. 

Competências: 
1. Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos. 
2. Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e 
organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais. 
3. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos epistemológicos e históricos. 

 
Bibliografia Básica: 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs (v. I a V): capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 
1995. 
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 
GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1990 
 
Bibliografia Complementar: 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 
GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 2000. 
LAZZARATO, Maurizio. Trabalho imaterial: formas de vida e produção de subjetividade. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2001. 
LAVRADOR, Maria Cristina Campello; MACHADO, Leila Domingues. Loucura e subjetividade. In: 
MACHADO, L. D.; LAVRADOR, M. C. C.; BARROS, M. E. B. (Org.). Texturas da Psicologia: 
subjetividade e política no contemporâneo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. 
ORLANDI, L. B. L. Que estamos ajudando a fazer de nós mesmos? In: RAGO, Margareth; ORLANDI, 
Luiz B. L.; VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Imagens de Foucault e Deleuze: ressonâncias 
nietzschianas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
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TEORIA DA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO – 60 Horas -04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-Requisito: História da Psicologia 
Ementa: 1. As formações do inconsciente: sonhos, atos falhos. 2. O chiste. 3. A primeira tópica. 
 
Objetivos: 
Conhecer e compreender a subversão do sujeito operada pela psicanálise, situada nas especificidades 
do conceito freudiano de inconsciente e da sua técnica de interpretação; 
Introduzir a teoria freudiana do inconsciente e suas formações;  
Introduzir as técnicas de interpretação; 
Introduzir a teoria das pulsões;  
Preparar para a leitura dos escritos técnicos e dos casos clínicos psicanalíticos  
 
Habilidades: 
 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e 
outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos 

2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias 

de acesso a estados subjetivos. 
Competências: 

1. Avaliar problemas humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em diferentes 
contextos. 

 2 Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
 3 Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia.  

 
Bibliografia Básica: 
FREUD, S. (1899). Lembranças encobridoras. Obras psicológicas completas: Edição Standard 
Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 2001. v III. 
FREUD, S. (1905). O chiste e suas relações com o inconsciente Obras psicológicas completas: Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v VIII. 
FREUD, S. (1916). Conferências introdutórias sobre a psicanálise. Parte I e II.Obras psicológicas 
completas: Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v XVI. 
FREUD, S. (1933). Novas conferências introdutórias sobre a Psicanálise. Obras psicológicas 
completas: Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v XXII. 
 
Bibliografia complementar: 
FREUD, S.. (1900). A interpretação dos sonhos. Obras Psicológicas Completas: Edição Standard 
Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980 v IV e V. 
FREUD, S. (1901) Sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Obras Psicológicas Completas: Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980 v  VI.. 
FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Obras psicológicas completas: Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v VIII. 
FREUD, S. (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. Obras psicológicas completas: Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v XIV. 
FREUD, S. (1915). O instinto e suas vicissitudes. Obras psicológicas completas: Edição Standard 
Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v XIV. 
FREUD, S. (1915). O recalque. Obras psicológicas completas: Edição Standard Brasileira. Rio de 
Janeiro: Imago, 1980. v XV. 
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PROCESSOS BÁSICOS III: PENSAMENTO E LINGUAGEM – 60 horas -04 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 
Pré-requisito: Processos Básicos II 
Ementa: Relação entre pensamento e linguagem. Propriedades gerais da linguagem; semântica e sintaxe. 
Resolução de problemas e criatividade. Abordagens cognitivas e fatoriais da inteligência.  
 
Objetivos: 
Fornecer subsídios teóricos e metodológicos que possibilitem a compreensão e avaliação do pensamento 
e da linguagem como processos psicológicos básicos, subsidiando a pesquisa e a prática psicológicas;  
Identificar e avaliar o pensamento e linguagem, levando em consideração os diferentes contextos nos quais 
eles emergem;  
Estabelecer relações entre pensamento e linguagem, bem como entre estes e inteligência, criatividade e 
resolução de problemas;  
Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados na pesquisa/investigação do 
pensamento e da linguagem;  
Estabelecer relações entre os processos psicológicos básicos estudados e a pesquisa e prática em 
psicologia.  
 
Habilidades: 

1. Interpretar pesquisas relacionadas aos processos de pensamento e linguagem; 
2. Planejar e realizar observações, entrevistas, questionários, escalas e testes com o propósito de 
coleta de dados para investigação dos processos de pensamento e linguagem; 
3. Analisar e interpretar os dados coletados através das observações, entrevistas, questionários, 
escalas e testes.  
4. Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e apresentação 
de dados e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia. 

Competências: 
1. Identificar e avaliar os processos psicológicos básicos, levando em consideração os diferentes 
contextos nos quais eles emergem; 
2. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados na pesquisa/investigação dos 
processos psicológicos básicos; 
3. Estabelecer relações entre os processos psicológicos básicos e atuação profissional. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos teórico-metodológicos. 
2. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
3. Fenômenos e processos psicológicos. 

 
Bibliografia Básica: 
GAZZANIGA, M. S. & HEATHERTON, T. F. (2005). Ciência psicológica: mente, cérebro e 
comportamento. Porto Alegre: Artmed. 
STERNBERG, R. J. & GRIGORENKO (2003). Inteligência plena. Porto Alegre: Artes Médicas. 
VIGOTSKI, L. S. (2005). Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes. (Original publicado em 
russo em 1934). 
 
Bibliografia Complementar: 
BODEN, M. A. (1999). Dimensões da criatividade. Porto Alegre: Artmed.  
BOOTH, W. C., COLOMB, G. G. & WILLIAMS, J. M. (2005). A arte da pesquisa. (5. ed.) São Paulo: 
Martins Fontes. 
GARDNER, H. (1994). Estruturas da mente: A teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
LUBART, T. I. (2007). Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Artes Médicas.  
PINKER, S. (2008). Do que é feito o pensamento. São Paulo: Companhia das Letras. 
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PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO III: ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO – – 

60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento II 
Ementa: 1. O processo de construção social da deficiência. 2. O paradigma da inclusão: concepções, 
princípios, diretrizes e experiências. 3. Processos de desenvolvimento e suas alterações. 4. Propostas de 
avaliação e intervenção na área. 
 
Objetivos:  

Identificar e descrever concepções e modelos de atendimento nas áreas da deficiência e altas 
habilidades;  
Identificar, descrever e analisar as condições que afetam o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, 
da linguagem e social, e o desempenho escolar, considerando o contexto, características e necessidades 
dessa população;  
Identificar, descrever e analisar intervenções psicológicas em saúde, educação e trabalho que visam à 
inclusão de pessoas com deficiências e com altas habilidades;  
Realizar entrevistas com diferentes finalidades, nos contextos escolar, familiar, profissional e social;  
Descrever e analisar as relações entre contextos e processos psicológicos;  
Analisar as interações sociais dessa população nos diferentes contextos sociais;  
Observar e registrar comportamentos em diferentes ambientes e situações;  
Descrever a atuação do psicólogo, nas áreas de diagnóstico e intervenção, com essa população. 

 
Habilidades:  
1. Identificar e descrever concepções e modelos de atendimento nas áreas da deficiência e altas 

habilidades;  
2. Identificar, descrever e analisar as condições que afetam o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, 

da linguagem e social, e o desempenho escolar, considerando o contexto, características e necessidades 
dessa população;  

3. Identificar, descrever e analisar intervenções psicológicas em saúde, educação e trabalho que visam à 
inclusão de pessoas com deficiências e com altas habilidades;  

4. Realizar entrevistas com diferentes finalidades, nos contextos escolar, familiar, profissional e social;  
5. Descrever e analisar as relações entre contextos e processos psicológicos;  
6. Analisar as interações sociais dessa população nos diferentes contextos sociais;  
7. Observar e registrar comportamentos em diferentes ambientes e situações;  
8. Descrever a atuação do psicólogo, nas áreas de diagnóstico e intervenção, com essa população. 

 
Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e 

agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 
Bibliografia Básica: 
GOFFMAN, E. (2008). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: 
Zahar. 
OMOTE, S. (2004). Estigma no tempo da inclusão. Revista Brasileira de Educação Especial [on-line], 10 
(3), pp. 287-308. Disponível em: www.scielo.br 
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Marília: ABPEE/FFC – Unesp Publicações. 
Quadrimestral. Disponível em: www.scielo.br  
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Bibliografia Complementar: 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). DSM-V: Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (5ª. edição). Porto Alegre: Artes Médicas, 2014. 
CARVALHO, E.N.S., & MACIEL, D.M.M.A. (2003). Nova concepção de deficiência mental segundo a 
American Association on Mental Retardation - AAMR: sistema 2002. Temas em Psicologia,  11 (2), pp. 
147-156. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
389X2003000200008&lng=pt&nrm=iso> 
FARIAS, N. & BUCHALLA, C. M. (2005). A classificação internacional de funcionalidade, 

incapacidade e saúde da organização mundial da saúde: conceitos, usos e perspectivas. Revista 

Brasileira de Epidemiologia, 8 (2), pp. 187-193. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

790X2005000200011&lng=en&nrm=iso 

MENDES, E. G., ALMEIDA, M. A. & WILLIAMS, L. C. A. (Orgs.). Temas em Educação Especial: 

avanços recentes. São Carlos: EdUFSCar. 
POLETTO, M., & KOLLER, S.H. (2006). Resiliência: uma perspectiva conceitual e histórica. In: 
Dell’Aglio, D.D., Koller, S.H, &Yunes, M.A.M. (Orgs.). Resiliência e Psicologia Positiva: interfaces do 

risco à proteção (pp. 19-44). Casa do Psicólogo: São Paulo. 
STAINBACK, S., & STAINBACK, W. (Orgs.) (1999). Inclusão: Um guia para educadores (M. F. Lopes, 
Trad.).Porto Alegre: ArtMed. 
WINNER, E. Crianças superdotadas: mitos e realidades. (1998). Porto Alegre: Artes Médicas.  
 

 
  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2003000200008&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2003000200008&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2005000200011&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2005000200011&lng=en&nrm=iso
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QUARTO PERÍODO 
 

ESTATÍSTICA II – 75 horas 
 
Pré-requisito: Estatística I 
Ementa: 1. Noções básicas de amostragem. 2. Distribuições amostrais. 3 As distribuições t de Student e 
Qui-Quadrado. 3. Conceitos básicosda teoria da estimação de parâmetros. 4. A estimação pontual e a 
estimação por intervalos envolvendo os parâmetros média e proporção.5. Conceitos básicos da teoria de 
testes de hipóteses. 6. Testes de hipóteses envolvendo os parâmetros média e proporção 

Objetivos: 
Objetivo geral 
Apresentar noções básicas de Inferência Estatística e seu uso no contexto da Psicologia e área de humanas 
em geral. 
 
Objetivos específicos:  
- Apresentar as noções básicas sobre estimação e testes de hipóteses aplicadas à psicologia. 
- Tratar da caracterização das distribuições das amostras, dos intervalor de confiança e dos testes de 
hipótese;  
- Apresentar as noções básicas necessárias à utilização de software estatístico;  
 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e apresentação 
de dados e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia. 

Competências: 
1. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da Psicologia, 
vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta, e análise de dados em projetos de 
pesquisa. 
2. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
3. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos teórico-metodológicos. 

 
Bibliografia Básica:  
HOEL, Paul Gerhard. Estatística elementar.São Paulo: Atlas, 1981.  
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
SOARES, José Francisco; SIQUEIRA, Arminda Lucia. Introdução à estatística médica. 2. ed. Belo 
Horizonte, MG: Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Estatística: COOPMED Ed., 
2002. 
 
Bibliografia Complementar:  
BERQUÓ, E.S.; GOTLIEB, S. L. D.; SOUZA, J.M.P. Bioestatística. SP: EPU, 2006. 
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. SP: Ed Edgard BlucherLtda, 2002 
VIEIRA, Sônia. Introdução a bioestatistica. 2. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Campus, 1991. 
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PSICOFISIOLOGIA – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Fisiologia 
Ementa: 1. Funções do Neo-cortex. 2. Aprendizagem. 3. Memória. 4. Instinto e emoções. 5. Linguagem 
e pensamento. 6. Comportamento psicossexual. 7. Desenvolvimento do Sistema Nervoso. 8. Sono e 
Vigília 9. Fome e Saciedade 

Objetivos: 
- Apresentar e discutir os fundamentos da Psicofisiologia, ressaltando a inter-relação entre o 
funcionamento do cérebro, a mente e o comportamento. 
- Revisar a anatomia e fisiologia do sistema nervoso central, reforçando a sua natureza plástica e a 
importância de estímulos ambientais e sociais para a sua formação, desenvolvimento e funcionamento. 
- Descrever as bases neurais do comportamento, das emoções e das funções cognitivas.  
- Apontar e discutir como alterações neurofisiológicas podem resultar em alterações comportamentais, 
emocionais e/ou cognitivas.  
- Discutir e ressaltar a importância dos conhecimentos abordados na disciplina para a atuação do 
Psicólogo. 
 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 

Competências: 
1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixo estruturante: 
1. Interfaces com campos afins de conhecimento. 
 
Bibliografia Básica:  
BEAR, C. e P. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
KANDEL, Eric R. et al. Princípios de neurociências. 5. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2014. xxxii, 1496 
p. ISBN 9788580554052 (enc.).  
LENT, R. Cem Bilhões de Neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência. 2. ed. Editora Atheneu 
801 ISBN 9788538801023.  
 
Bibliografia Complementar:  
BRANDÃO, M. L. As bases biológicas do comportamento: introdução à neurociência. São Paulo: 
E.P.U., 2004. 
GAZZANIGA, Michael S.; IVRY, Richard B.; MANGUN, George R. Neurociência cognitiva: a 
biologia da mente. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006: 767 p. ISBN 9788536306032. 
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SAÚDE E PSICOPATOLOGIA – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Teoria da Constituição do Sujeito 
Ementa: 1. O normal e o patológico. 2. O discurso médico-psiquiátrico e sua lógica nosográfica. 3. 
Olhares sobre a loucura. 4. Psicopatologia fenomenológica. 5. Psicopatologia psicanalítica. 
 
Objetivos 
Objetivo geral: 
Desenvolver conceituação descritiva e crítica do discurso médico-psiquiátrico e constituir 
corpo conceitual em psicopatologia clínica 
 
Objetivo Específico: 
Delimitação dos quadros psicopatológicos e da prática clínica em saúde mental 
 
Habilidades 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 

2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes 

contextos. 
4. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 

acesso a estados subjetivos. 
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 

Competências: 
1. Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de 
organizações. 
2. Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos 
3. Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia. 
4. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
5. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Fenômenos e processos psicológicos. 
2. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 
Bibliografia Básica: 
CANGUILHEM, G.O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.  
FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica., 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 1995.  
LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
 
Bibliografia complementar: 
FOUCAULT, M. Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. 6 ed. Rio 
de Janeiro: Graal, 2007.  
FREUD, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, v. 7, 1996  
_______. Neurose e psicose. Rio de Janeiro: Imago, v. 21, 1996.  
_______. A perda da realidade na neurose e na psicose. Rio de Janeiro: Imago,v. 19, 1996. 
JASPERS, K. Psicopatologia Geral. Rio de Janeiro: Atheneu, 1979  
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PROCESSOS GRUPAIS E INSTITUCIONAIS – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 

Pré-requisito: Teoria da Constituição do Sujeito; Processos Básicos III 

Ementa: 1. Sujeito, grupo, instituição. 2. Análise do processo grupal a partir de diferentes teorias. 3. O 
movimento institucionalista e as práticas no campo da psicologia: perspectivas históricas e abordagens no 
estudo das instituições. 4. Análise de movimentos grupais. 5. Técnicas de grupo. 6. Estratégias de 
intervenção nos processos grupais.  
 

Objetivos 
Objetivos gerais: 
Instrumentalizar o discente para a intervenção e análise das práticas grupais. 
Objetivos gerais: 
- enfocar os aspectos históricos do campo das práticas grupais e institucionais; 
- enfatizar as diferenças e aproximações teóricas e metodológicas dos trabalhos grupais; 
- desenvolver capacidade crítica sobre o conteúdo ministrado. 
 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia.  
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes 
contextos.  
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais.  

Competências: 
1. Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e 
organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais. 
2. Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de 
organizações. 
3. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e sócio-culturais 
dos seus membros. 
4. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais 
requeridos na sua atuação profissional. 
5. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Práticas profissionais. 

 
Bibliografia Básica: 
BARROS, R. D. B. de. Grupo: a afirmação de um simulacro. Porto Alegre: Ed. Da UFRGS, 2007. 
BAREMBLITT, G. F.Grupos: teoria e tecnica. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986.  
BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007 
 
 
Bibliografia complementar: 
BLEGER, J. Psicohigiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984. 
CONDE, H. et al. Grupos e Instituições em análise. RJ: Rosa dos Tempos, 1992. 
FERNANDEZ, A. M. O campo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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PSICOLOGIA SOCIAL I – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Não possui 
Ementa: 1. Panorama histórico do desenvolvimento da Psicologia Social: das teorias clássicas às 
abordagens contemporâneas. 2. A pesquisa em Psicologia Social. 3. Processos e configurações grupais e 
instituições sociais. 4. Cultura e processo de desenvolvimento psicossocial.  
 
Objetivos 
Objetivo Geral 
Favorecer ao aluno os conhecimentos necessários para compreender o panorama histórico do 
desenvolvimento e consolidação da Psicologia Social. 
 
Objetivos específicos 
Apresentar ao aluno os antecedentes históricos que favoreceram o desenvolvimento e consolidação da 
Psicologia Social; apresentar ao aluno o processo de consolidação da Psicologia Social nos Estados 
Unidos, Europa e América Latina, bem como as principais teorias elaboradas nessas zonas geográficas; 
apresentar ao aluno os principais métodos e delineamentos de pesquisa em Psicologia Social; apresentar 
ao aluno os processos e configurações grupais e como as relações intergrupais se estabelecem em 
diferentes instituições sociais; apresentar ao aluno processos sociais e culturais relacionados com o 
desenvolvimento psicossocial. 
 
Eixos estruturantes: 

1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 
Bibliografia Básica: 
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. (Org.). A família contemporânea em debate. 6 ed. São Paulo: 
EDUC/ Cortez, 2005.  
LANE, S. T. M e CODO, W. (Orgs) Psicologia social: o homem em movimento. 7 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989.  
SAWAIA, B.(Org) As artimanhas da exclusão social: análise psicossocial e ética da desigualdade social. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.  
 
Bibliografia Complementar: 
CAMPOS, R. F. e GUARESCHI, P. (Org.) Paradigmas em psicologia social: a perspectiva Latino-
Americana. RJ: Vozes, 2000.  
FARR, R.M. As raízes da psicologia social moderna. Petrópolis: Vozes, 1998.  
LANE, S. T. M. O que é psicologia social. 15 ed. São Paulo: Brasiliense, 1989.  
SOUZA, L. de; FREITAS, M. de F. Q e RODRIGUES, M. M. P. (Org.) Psicologia: reflexões 
(im)pertinentes. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.  
SOUZA, L. e TRINDADE, Z.A.(Orgs.) Violência e exclusão: convivendo com paradoxos. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2004.  
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PESQUISA EM PSICOLOGIA II – 60 horas- – 60 horas -04 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 
 

Pré-requisito: Pesquisa em Psicologia I e Processos Básicos III 
Ementa: 1.Elaboração de um projeto de pesquisa, cumprindo as seguintes etapas: definição do problema 
de pesquisa. 2.Revisão simplificada da literatura. 3.Escolha e caracterização das fontes de dados. 
4.Escolha e elaboração de instrumentos para a coleta de dados. 5.Detalhamento dos procedimentos 
utilizados para a coleta de dados. 6.Indicação de previsão de análise dos dados. 7. Análise de riscos e 
benefícios. 8.Elaboração de cronograma físico e financeiro. 
 
Objetivos 
Favorecer aos estudantes conhecimentos teóricos necessários para a compreensão da psicologia enquanto 
uma disciplina científica dedicada ao estudo do indivíduo e suas interações sociais 
Favorecer conhecimentos metodológicos necessários para compreender os procedimentos científicos que 
permitem a realização de pesquisas e a consequente contribuição destas para a construção do 
conhecimento científico 
Favorecer reflexões sobre as implicações éticas da realização de pesquisas considerando todas as suas 
etapas e abarcando desde o seu delineamento até sua comunicação para a comunidade 
 
Eixos estruturantes: 

1. Fundamentos teórico-metodológicos. 
2. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
3. Práticas profissionais. 

 
Bibliografia Básica: 
BAUER, M. & GASKELL, G. (2002). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: Um manual prático. 
Petrópolis: Vozes. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 175 p.  
GIL, A. C. (1999). Métodos e técnicas de pesquisa social.São Paulo: Atlas. 
 
Bibliografia Complementar: 
PEREIRA, J. (2001). Análise de dados qualitativos: Estratégias metodológicas para as ciências da saúde, 

humanas e sociais. São Paulo: EDUSP. 
RICHARDSON, R. (2008). Pesquisa social: Métodos e técnicas. São Paulo: Atlas. 
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QUINTO PERÍODO 
 

PSICOLOGIA E PRÁTICAS EDUCACIONAIS - – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Processos Grupais e Institucionais 
Ementa: 1. Análise da constituição histórica da infância, da família e da escola. 2. As condições de 
emergência das práticas psicológicas no campo da educação. 3. Questões contemporâneas na interface 
psicologia e educação. 4. As políticas educacionais no Brasil e a atuação do psicólogo. 5. Escola e 
movimentos sociais no Brasil. 6. Desigualdades e diversidades. A questão étnico-racial e o racismo nas 
práticas educacionais. Diversidades e alteridades. Práticas educacionais e direitos humanos. 
 
Objetivo Geral: Apropriar-se de ferramentas conceituais e metodológicas que subsidiem à intervenção 
do psicólogo nas práticas educacionais.  
Objetivo Específico:  
1) Propiciar aos alunos a construção de conhecimentos sobre a escola e os desafios que a permeia; 2) 
Refletir, analisar e discutir a respeito das contribuições da psicologia escolar na análise dos processos 
educacionais; 3) Oportunizar o acesso a reflexões e análises do contexto escolar contemporâneo que 
contribuam para situar a complexidade do trabalho dos profissionais da educação na atualidade  
 
Habilidades: 
1. Identificar, descrever e analisar as condições que afetam o desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo, da linguagem e social, e o desempenho escolar, considerando o contexto educacional;  
2. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
4. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos. 
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 

acesso a estados subjetivos. 
6. Utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação científica 
7. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar 

e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos 
3. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais 

requeridos na sua atuação profissional. 
4. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e sócio-culturais dos 

seus membros. 
5. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou terapêutico, 

considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara. 
6. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, 

inclusive materiais de divulgação. 
7. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
8. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar 

conhecimento a partir da prática profissional. 
9. Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 

envolvidos assim o recomendar. 
Eixos estruturantes: 
1. Práticas profissionais. 
2. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional 
 
Bibliografia Básica: 
ÀRIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
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ENGUITA, M. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
HECKERT, A.L. C.; ROCHA, M. L. A maquinaria escolar e os processos de regulamentação da vida. 
Psicologia & Sociedade, v. 24, Especial, p. 85-93, 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24nspe/13.pdf 
 
Bibliografia Complementar: 
ANDRE, M. C. Processos de subjetivação em Afro-brasileiros: anotações para um estudo. Psicologia 
Teoria e Pesquisa, v. 23, n. 2, p. 159-168, abr./jun. 2007. 
BAUMAN, Z. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.  
CARVALHO, M. Quem são os meninos que fracassam na escola? Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, 
p. 11-40, jan./abr.2004. 
MUNANGA, K. (Org.). Superando o racismo na escola. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf>. 
OLIVEIRA, D. A. Educação Básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petrópolis: Vozes, 2000.  
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ÉTICA PROFISSIONAL –60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

 
Pré-requisito: História da Psicologia no Brasil 
Ementa: 1. Ética e moral: histórico dos significados, proximidades e diferenças. 2. Código de Ética 
Profissional dos Psicólogos. 3. Ética e Psicologia. 4. Ética e dispositivos de subjetivação. 5. Ética e 
Cidadania. 6. Ética no contexto sócio-cultural. 
 
Objetivo Geral: 
- Conhecer o Código de Ética Profissional do Psicólogo;  
- Possibilitar o conhecimento dos debates em torno da problemática da ética e da moral visando pensar a 
contemporaneidade.  
Objetivo Específico:  
Promover um processo reflexivo e crítico no que diz respeito à ética no exercício profissional, envolvendo 
tanto a diversidade dos posicionamentos teórico-práticos quanto à diversidade dos espaços de atuação 
 
Habilidades: 

1. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e 
divulgação de pesquisas e seu exercício profissional. 

Competências: 
1. Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos 
2. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais 
requeridos na sua atuação profissional. 
3. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e sócio-culturais 
dos seus membros. 
4. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Práticas profissionais 

 
Bibliografia Básica: 
BARROS, M. E. B. (Org.). Psicologia: questões contemporâneas. Vitória: EDUFES, 1999. 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO - 1993. 
ESPINOSA, B. Ética. São Paulo: Abril Cultural, Coleção Pensadores, 1983. 
 
Bibliografia complementar: 
FORRESTER, V. O Horror Econômico. São Paulo: UNESP, 1997. 
HARDT, M.; NEGRI, A. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
MACHADO, R. Nietzsche e a Verdade. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. 
RODRIGUES, H. C.. Direitos Humanos e Intervenção Clínica. Psicologia, Ética e Direitos Humanos, 
Revista do CFP, Brasília, 1998.SPINK, M. J. P. (Org.). A Cidadania em Construção. São Paulo: Cortez, 
1994. 
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ESTÁGIO BÁSICO I - – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 
Pré-requisito: Processos Grupais e Institucionais; Processos Cognitivos; História da Psicologia no 
Brasil 
Co-requisito: Psicologia Práticas Educacionais 
Ementa: 1. Experiências em diferentes instituições e espaços educacionais; 2. Análise do cotidiano 
institucional;3. Desafios à atuação do psicólogo no contexto escolar 
 
Objetivo Geral:  
Desenvolver análise crítica da educação brasileira, problematizando as demandas e os desafios da 
interface psicologia e educação.  
Objetivos Específicos:  
Propiciar encontro entre teoria e prática, a partir do contexto escolar. Realizar, de modo crítico e 
propositivo, leitura institucional. Possibilitar a criação de estratégias analíticas e interventivas adequadas 
à realidade institucional 
 
Habilidades: 
1. Identificar, descrever e analisar as condições que afetam o desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo, da linguagem e social, e o desempenho escolar, considerando o contexto educacional;  
2. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
4. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos. 
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 

acesso a estados subjetivos. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica demandas, diagnosticar, elaborar projetos, 

planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais 

requeridos na sua atuação profissional. 
3. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou terapêutico, 

considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara. 
4. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, inclusive 

materiais de divulgação. 
5. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
6. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar 

conhecimento a partir da prática profissional. 
Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 
4. Práticas profissionais 

 
Bibliografia Básica: 
CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. v. 1. Petrópolis: Vozes, 2007. 
LINHARES, C. (Org.). Os professores e a reinvenção da escola: Brasil e Espanha. São Paulo: Cortez, 
2001. 
OLIVEIRA, D. A. Educação básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
Bibliografia complementar: 
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BARBIER, R. Pesquisa-ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1985.RODRIGUES, H. B. C.; LEITÃO, M. B. S.; BARROS, R. D. B. (Orgs). Grupos e Instituições em 

análise. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. 
ENGUITA, M. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
GAGNEBIN, J. M. História e narração em Walter Benjamin. 2. ed. rev. São Paulo: Perspectiva: 
1999. 
KOHAN, W. O. Infância. Entre educação e filosofia. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
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PSICOLOGIA SOCIAL II – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Psicologia Social I 
Ementa: 1. Representações sociais: teoria e pesquisa. 2. Identidade social e relações intergrupais: teoria 
e pesquisa. 3. Desigualdade e exclusão social. 4. Psicologia Social e campos de atuação. 5. Práticas 
contemporâneas em Psicologia Social. 6. Questões éticas na pesquisa e intervenção.  
 

Objetivos 
Objetivos Gerais: 
Fornecer subsídios teóricos e metodológicos à análise de processos psicossociais nos níveis posicionais e 
ideológicos. 
Objetivos Específicos: 
1. Compreender os fundamentos e origens do pensamento de conjuntos sociais;2. Compreender a 
estrutura e organização do pensamento de conjuntos sociais;3. Dominar conceitos acerca dos processos 
de identificação entre indivíduo e grupo;4. Ter conhecimentos sobre aspectos psicossociais das relações 
intergrupais na sociedade. 
 
Habilidades: 
1. Identificar pressupostos teóricos da Psicologia Social que podem subsidiar a pesquisa e a intervenção 

no campo dos fenômenos psicossociais. 
2. Planejar e executar estratégias para as atividades práticas. 
3. Assumir postura ética em relação à pesquisa e à intervenção realizadas no campo. 
Competências: 
1. Identificar aspectos da realidade social, econômica e cultural que podem representar parâmetros 

importantes para entender processos e tomar decisões no âmbito da Psicologia. 
2. Interpretar a realidade a partir de conceitos teóricos da Psicologia Social ou que com ela guardam 

afinidade. 
3. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos sociais, processos psicológicos e ações 

humanas. 
4. Identificar e analisar criticamente aspectos do desenvolvimento humano em diferentes contextos 

sociais e culturais.  
5. Articular conhecimentos de áreas afins para a compreensão e intervenção em fenômenos psicossociais. 
6. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público 

Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 

 

Bibliografia Básica 

ARRUDA, A. (Org.) Representando a Alteridade. Petrópolis/RJ: Vozes, 2002.  
BOCK, A.M.B. Psicologia Sócio-Histórica:uma perspectiva crítica em psicologia. São Paulo: Cortez 
Editora, 2007. 
GUARESCHI, P.;Jovchelovich, S. (Orgs.) Textos em representações sociais. Petrópolis: Vozes, 2003. 
TAJFEL, H. Grupos humanos e categorias sociais: estudos em psicologia social. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1983. 
TRINDADE, Z. A. (org.) Psicologia e Saúde: um campo em construção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2003. 
REVISTA PSICOLOGIA E SOCIEDADE, v. 17, n.2, maio/ago 2005. 
 

Bibliografia Complementar: 
CAMPOS, R. H. F. (org.) Psicologia Social Comunitária: da solidariedade a autonomia. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2003. 
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Conselho Federal de Psicologia. Guia de referência – Psicologia e relações raciais. Disponível em: 
http://anpsinep.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/06/psicologia-e-relacoes-raciais-2a-ed-
pdf?issuusl=ignore 
Conselho Regional de Psicologia 6ª região. Psicologia e povos indígenas. São Paulo: CRPSP, 2010. 
Disponível em: http://www.crpsp.org.br/povos/povos/livro.pdf 
GUARESCHI, N. M. F.; BRUSCHI, M.E. Psicologia Social nos estudos culturais: perspectivas e 
desafios para uma nova psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
JACQUES, M.G.C.(Org.) Psicologia Social Contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
SPINK, M. J. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
 

  

http://anpsinep.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/06/psicologia-e-relacoes-raciais-2a-ed-pdf?issuusl=ignore
http://anpsinep.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/06/psicologia-e-relacoes-raciais-2a-ed-pdf?issuusl=ignore
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PESQUISA EM PSICOLOGIA III – 60 horas -04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-requisito: Pesquisa em Psicologia II 
Ementa: 1.Principais etapas da investigação científica. 2.Definindo o problema de Pesquisa. 3.Métodos 
de investigação: Pesquisa experimental e não-experimental. 4.Manipulação, controle e mensuração de 
variáveis. 5.Técnicas de coleta e análise de dados.  
 
Objetivos 
Favorecer aos estudantes conhecimentos teóricos necessários para a compreensão da psicologia enquanto 
uma disciplina científica dedicada ao estudo do indivíduo e suas interações sociais 
Favorecer conhecimentos metodológicos necessários para compreender os procedimentos científicos que 
permitem a realização de pesquisas e a consequente contribuição destas para a construção do 
conhecimento científico 
Favorecer reflexões sobre as implicações éticas da realização de pesquisas considerando todas as suas 
etapas e abarcando desde o seu delineamento até sua comunicação para a comunidade 

 
Habilidades: 

1. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3. Analisar trabalhos de pesquisa identificando o objetivo, a(s) hipótese(s), o método utilizado, as 
variáveis estudadas, a técnica de coleta e análise dos dados. 
4. Utilizar método experimental, de observação e outros métodos de investigação científica. 
5. Planejar e realizar diferentes modalidades de entrevistas, de acordo com os objetivos a serem 
alcançados e de forma apropriada aos contextos envolvidos. 
6. Utilizar os recursos da Matemática, da Estatística e da Informática para a análise e apresentação 
de dados e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia. 
7. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e 
divulgação de pesquisas. 

Competências: 
1. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da Psicologia, 
vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos de 
pesquisa; 
2. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em Psicologia, tendo em vista 
a sua pertinência; 
3. Elaborar relatos científicos e outras comunicações, inclusive material de divulgação; 
4. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 
5. Coordenar ou elaborar, avaliar e desenvolver projetos de pesquisa. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos teórico-metodológicos. 
2. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
3. Práticas profissionais. 

 
Bibliografia Básica: 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996. 
LAVILLE,C. e DIONNE, J. A construção do saber. Porto Alegre/Belo Horizonte: Artes Médicas/Editora 
UFMG, 1999. 
 
Bibliografia Complementar: 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 5ª edição. São Paulo: Cortez, 1997. 
GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1995.  
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SEXTO PERÍODO 
 

PSICOLOGIA E PRÁTICAS EM SAÚDE – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: História da Psicologia; Saúde e Psicopatologia. 
Ementa: 1. Panorama histórico do desenvolvimento dos conceitos de saúde e de doença. 2. Saúde Pública 
no Brasil. 3. Diferentes enfoques em saúde coletiva. 4. Políticas e programas na saúde pública: níveis de 
atenção e práticas em saúde pública. 5. Práticas do psicólogo na saúde pública/coletiva. 6. Psicologia, 
saúde e a questão ambiental: determinantes ambientais da saúde. 
 

Objetivos 
1. Analisar as relações entre os diferentes conceitos de saúde, modelos assistenciais e organização dos 

serviços de saúde pública brasileiro; e a inserção do psicólogo neste contexto. 
1. Analisar os conceitos de saúde produzidos historicamente 
2. Problematizar os diferentes modelos assistenciais 
3. Refletir sobre a construção do Sistema Único de Saúde . 
4. Propiciar ao aluno o acesso e a construção de conhecimentos que permitam refletir acerca da 

problemática da Saúde Pública no contexto brasileiro. 
5. Estabelecer uma visão crítica a respeito da psicologia Saúde Pública através de sua 

contextualização histórica. 
 

Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes 
contextos. 
4. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 
acesso a estados subjetivos. 
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, 
planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais 
requeridos na sua atuação profissional. 
3. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou terapêutico, 
considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara. 
4. Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia. 
5. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, 
inclusive materiais de divulgação. 
6. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
7. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar 
conhecimento a partir da prática profissional. 

Eixosestruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 
4. Práticas profissionais 

 
Bibliografia Básica: 
CZERESNIA, D.FREITAS, C.M.(orgs). Promoção da Saúde, conceitos, reflexões e tendências. 
Fiocruz, 2003. 
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1985.  
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LIMA, T.N.; GERSCHMAN S. Saúde e Democracia: História e Perspectivas do SUS. Editora Fiocruz, 
2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
DAGNINO, E. Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São Paulo, ed. Paz e Terra. 2002 
MERHY, E.E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: HUCITEC; 2002. 
PELBART, P. P. Vida capital: ensaios de biopilitica. São Paulo: Iluminuras, 2003. 
RIBEIRO, H. Saúde pública e meio ambiente: evolução do conhecimento e da prática, alguns aspectos 
éticos. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 70-80, abr. 2004. 
SANTOS, B. de S. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. 
In: ______ A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000. 
v. 1 
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ESTÁGIO BÁSICO II – – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-requisito: História da Psicologia; Saúde e Psicopatologia; Estágio Básico I 
Co-requisito: Psicologia e Prática em Saúde 
Ementa: O contexto da saúde. Papel da Psicologia na saúde coletiva. Promoção da saúde. Prevenção e 
assistência à saúde. Modelos de intervenção em saúde. Educação popular e saúde. Empoderamento e apoio 
social. 
 
Objetivos 
1. Apresentar aos alunos os serviços de saúde do município que contam com o trabalho do psicólogo em 

seu cotidiano. 
2. Instrumentalizar alunos de Psicologia para a atuação no campo da Saúde Pública. 
3. Contribuir para a construção de um conhecimento em Psicologia no sentido de uma resignificação dos 

conceitos de saúde física e mental 
 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia.  
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 

comportamentais.  
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 

acesso a estados subjetivos. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
7. Descrever e analisar a atuação do psicólogo na área da saúde. 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica demandas, diagnosticar, elaborar projetos, 

planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais 

requeridos na sua atuação profissional. 
3. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou terapêutico, 

considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara. 
4. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, inclusive 

materiais de divulgação. 
5. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
6. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar 

conhecimento a partir da prática profissional. 
Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 
4. Práticas profissionais 

 
Bibliografia Básica: 
ALEXANDRE, Marta de Lima;  ROMAGNOLI, Roberta Carvalho. Prática do Psicólogo na Atenção 
Básica - SUS: conexões com a clínica no território. Contextos Clínicos, 
10(2), 284-299. https://dx.doi.org/10.4013/ctc.2017.102.12, 2017. 
BOCK, A. M. B. (Org.). Psicologia e compromisso social. São Paulo: Cortez, 2003. 
CFP (Brasil). Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) nos serviços hospitalares do SUS / 
Conselho Federal de Psicologia, Conselhos Regionais de Psicologia e Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas . 1. ed. Brasília : CFP, 2019.  https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2019/11/ServHosp_web1.pdf 

https://dx.doi.org/10.4013/ctc.2017.102.12
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SALES, A. L. L. de F.; DIMENSTEIN, M. Psicologia e modos de trabalho no contexto da reforma 
psiquiátrica. Psicologia: Ciência e Profissão, 29(4), 812, 2009. https://doi.org/10.1590/S1414-
98932009000400012. 
 
Bibliografia complementar: 
DAGNINO, E. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
PAIM, J. O que é SUS. Rio de Janeiro: FIOCURZ, 2009. 
ROSA, E. M. (Org.). Psicologia e saúde: desafios às políticas públicas no Brasil. Vitória: EDUFES, 
2007. 
SPINK, M. J. P. Psicologia e Saúde. Práticas, saberes e sentidos. Petrópolis: Vozes, 2003. 
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PSICOLOGIA SOCIAL DO TRABALHO - – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-Requisitos: Psicologia Social II 
Ementa: 1. Aspectos históricos da atividade de trabalho. 2. Análise do contexto atual do mundo do 
trabalho: trabalho imaterial, trabalho precarizado, trabalho informal, desemprego estrutural. 3. 
Impactos psicossociais da Organização do Trabalho. 4. Trabalho e Identidade Social 
 
Objetivos 
Objetivo Geral:  
Compreender a história social do trabalho como alicerce para as práticas em Psicologia do Trabalho, 
bem como as dinâmicas do trabalho como um dos fundamentos das relações humanas e as relações 
entre trabalho, subjetividade e desenvolvimento humano 
Objetivos Específicos:  
Apreender as transformações do trabalho ao longo da história e suas relações com as produções de 
subjetividade 
Compreender as determinantes sociais, subjetivas e culturais do trabalho capitalista e seus efeitos na 
subjetividade e nas relações de trabalho 
Compreender a inserção da Psicologia no campo do trabalho 
 
Habilidades:  
1. Realizar levantamento bibliográfico referente à atividade de trabalho, por meios convencionais ou 
eletrônicos. 
2. Buscar conhecimentos em áreas afins que auxiliem na compreensão do contexto atual do trabalho. 
3. Interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia do Trabalho 
4. Descrever, analisar e interpretar situações de trabalho em contextos culturais e econômicos 
diversos. 
Competências:  
1. Compreender o caráter histórico e em contexto da atividade de trabalho. 
2. Analisar as diversas organizações de trabalho ao longo da história e seus efeitos do ponto de vista 
da subjetividade.  
3. Analisar a centralidade do trabalho na vida humana na realidade cotidiana 
4. Identificar os processos de trabalho atuais e seus efeitos sobre a saúde. 
5. Analisar, descrever e interpretar relações entre atividades de trabalho, processos psicológicos e 
ações humanas. 
6. Articular conhecimentos de áreas afins para a compreensão e intervenção em situações de trabalho 
7. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público 
Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 
 
Bibliografia Básica: 
ALBORNOZ, S. O que é trabalho? 6.ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 7-41. 
Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). Saúde do trabalhador 
no âmbito da saúde pública: referências para a atuação do(a) psicólogo(a). Brasília: CFP, 2008. p. 
27-46 
DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho, 1987/1992/2000. 

 
Bibliografia Complementar: 
ANTUNES, R.; ALVES, G. As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do capital. 
Educação e Sociedade. v. 25, n. 87, p. 335-351, mai./ago. 2004. 
BORGES, L. H.; MOULIN, M. G. B.; ARAÚJO, M. D. (Orgs.) Organização do trabalho e saúde, 
múltiplas relações. Vitória: Editora EDUFES/CCNH, 2001. 
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JARDIM, S. R.; SILVA FILHO, J. F. e RAMOS, A. O diagnóstico de Burnout na atenção em saúde 
mental dos trabalhadores. In: ARAÚJO, A.; ADALBERTO, M. F.; NEVES, M. Y. e ATHAYDE, M. 
Cenários do trabalho: subjetividade, movimento e enigma. Rio de Janeiro: DP e Delta Editora, 
2004. p. 73-87. 
SELIGMANN-SILVA, E. O Trabalho dominado. Desgaste mental no trabalho dominado. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ; Cortez Editora, 1994. p. 91-136 
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SÉTIMO PERÍODO 
 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 

Pré-requisito: Teoria da Constituição do Sujeito; Estágio Básico I 
Ementa: 1. A avaliação psicológica: análise das diferentes abordagens. 2. História das técnicas de exame 
psicológico. 3. A mensuração e a medida no campo da psicologia. 4. A entrevista psicológica. 5. Ética e 
processos de avaliação psicológica. 
 

Objetivos: 
Objetivo geral: 
Compreender a importância da avaliação psicológica para o campo da pesquisa em psicologia e para a 
psicologia aplicada em geral. 
 

Objetivos específicos: 
Identificar as variáveis envolvidas na atividade da avaliação psicológica; Compreender e ser capaz de 
planejar e conduzir processos de avaliação psicológica; 3. Problematizar aspectos da realidade 
biopsicossocial na forma de dilemas éticos contemporâneos 
 

Habilidades: 
1. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3. Analisar trabalhos de pesquisa identificando o objetivo, a(s) hipótese(s), o método utilizado, as 

variáveis estudadas, a técnica de coleta e análise dos dados. 
4. Planejar e realizar diferentes modalidades de entrevistas, de acordo com os objetivos a serem 

alcançados e de forma apropriada aos contextos envolvidos. 
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 

de pesquisas e seu exercício profissional. 
 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e 

agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de organizações. 
3. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 

envolvidos assim o recomendar. 
4. Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia. 
5. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, inclusive 

materiais de divulgação. 
6. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Práticas profissionais. 

 
Bibliografia Básica: 
ALCHIERI, João Carlos; CRUZ, Roberto Moraes. Avaliação Psicológica: conceitos, métodos e 
instrumentos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.  
BAUMGARTL, V. O.; PRIMI, R. Contribuições da Avaliação Psicológica no Contexto 
Organizacional. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 
CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico-V. 5 a ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
PASQUALI, Luiz. Instrumentação Psicológica: conceitos e pratica. Porto Alegre, Artmed, 2010.  
URBINA, Susana. Fundamentos da testagem Psicológica. Porto Alegre: Artmed, 2007 
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ESTÁGIO BÁSICO III – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisitos: Estágio Básico II; Psicologia do Desenvolvimento III; Pesquisa em Psicologia III. 
Ementa: O estágio básico tem como objetivo inserir o/a estudante em diferentes campos de trabalho do 
psicólogo, tais como ONGs, comunidades, associações de moradores, programas de assistência 
promovidos por agências oficiais nos níveis federal, estadual e municipal, programas especiais de 
qualificação e requalificação profissional, sindicatos, instituições cuidadoras de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos, programas de apoio ao trabalhador e demais contextos em que o psicólogo possa atuar, 
participando como observador ou auxiliar nas discussões, planejamento e execução de atividades de 
intervenção e avaliação. 
 
Objetivos 
Objetivo geral 
Oportunizar ao aluno inserção em diferentes campos de trabalho do psicólogo, possibilitando a formação 
da ética profissional e a articulação teórico-prática no campo da Psicologia. 
 
Objetivos específicos 
Conhecer o campo do trabalho do profissional de psicologia em diferentes contextos. Desenvolver 
conhecimentos e habilidades no trabalho com equipe interdisciplinar em diferentes campos de atuação do 
psicólogo. Aprimorar as práticas de observação, intervenção e elaboração de registro de atividade em 
campo. 
 
Habilidades:  
1. Articular conhecimentos teóricos e metodológicos adquiridos nas disciplinas indicadas como pré-

requisitos; 
2. Planejar atividades de coleta de dados, selecionando a técnica mais adequada; 
3. Coordenar e registrar as atividades desenvolvidas em grupos.  
4. Discriminar estratégias profissionais possíveis em situações inesperadas. 
5. Avaliar criticamente os resultados alcançados. 
Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica demandas, diagnosticar, elaborar 

projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-
alvo. 

2. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais 
requeridos na sua atuação profissional. 

3. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou terapêutico, 
considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara. 

4. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, 
inclusive materiais de divulgação. 

5. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
6. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar 

conhecimento a partir da prática profissional. 
Eixos estruturantes: 
1. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2. Fenômenos e processos psicológicos. 
3. Interfaces com campos afins de conhecimento. 
4. Práticas profissionais 
 
Bibliografia Básica:  
ANGROSINO, M. V. (2009). Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Artmed. 
DESSEN, M. A. S. C.; MACIEL, D. A. (Org.). A Ciência do desenvolvimento humano: desafios para a 

psicologia e a educação. Curitiba, PR: Juruá, 2014. 567 p. 
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NEIVA, Kathia Maria Costa. (2020). Intervenção psicossocial: aspectos teóricos, metodológicos e 

experiências práticas. São Paulo: Vetor. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (2005). Resolução nº 10, de 21 de julho de 2005. Aprova o 
Código de Ética Profissional do Psicólogo. Brasília: CFP. 
 
Bibliografia Complementar:  
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2008). Referência técnica para atuação do(a) psicólogo(a) 

no CRAS/SUAS. Brasília: CFP. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2013). Referências técnicas para Prática de Psicólogas(os) 

no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. Brasília: CFP. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2019). Referências técnicas para a atuação de 

psicólogas(os) em varas de família. Brasília: CFP. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (2019). Resolução nº 6, de 29 de março de 2019. Institui 
regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional. 
Brasília: Diário Oficial da União. 
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PSICOLOGIA E PRÁTICAS CLÍNICAS – 60 horas – 04 créditos 

TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 
 

Pré-requisito – Teorias da Constituição do Sujeito; Estágio Básico II 
Ementa: 1. O nascimento da clínica. 2. Desenvolvimento histórico. 3. Correntes atuais. 4. Diversidades 
da atuação clínica. 5. Estudos sobre a técnica psicanalítica: direção do tratamento, interpretação, 
transferência, resistência. 6. Finais de análise. 
 

Objetivos 
Objetivo geral: 
Conhecer a história do surgimento das clínicas psicológicas, que se deu a partir das concepções fundadoras 
de Freud acerca das neuroses e de seu tratamento. 
Objetivos específicos: 
Compreender o papel fundador da psicanálise para as práticas clínicas em psicologia. Compreender o 
papel fundador da histeria para a clínica psicanalítica. 
Identificar a mudança de concepção acerca das neuroses e de seu tratamento a partir de Freud. 
Diferenciar as vertentes da inibição, do sintoma e da angustia na clínica freudiana. 
Verificar a importância da noção de fantasia para a compreensão da teoria e da clínica das neuroses. 
 

Habilidades 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos. 
4. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 

a estados subjetivos. 
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e 

agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais 

requeridos na sua atuação profissional. 
3. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou terapêutico, 

considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara. 
4. Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia. 
5. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, inclusive 

materiais de divulgação. 
6. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
7. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar 

conhecimento a partir da prática profissional. 
Eixos estruturantes: 
1. Práticas profissionais 

 

Bibliografia Básica: 
BIRMAN, J. A Psicopatologia na Pós Modernidade. As Alquimias do Mal-Estar da Atualidade. Revista 
Latino Americana de Psicopatologia Fundamental, 3 (1), p.1-20., 1999.  
REGNAULT, F. Em torno do vazio: arte à luz da psicanálise. Rio de Janeiro: Contracapa, 2001. 
RUDINESCO, E.; PLON, M. Dicionário de psicanálise.Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 
 

Bibliografia Complementar: 
FIGUEIREDO, L. C. A Invenção do Psicológico. Quatro Séculos de Subjetivação, 1500-1900. São Paulo: 
Escuta, 1992. 
GAY, Peter. Freud: uma vida para o nosso tempo. São Paulo: Cia das Letras, 1989. 
ROUDINESCO, E. História da Psicanálise na França: a batalha dos cem anos. v.1 e 2. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1998. 
SOLER, C. A psicanálise na civilização. Rio de Janeiro: Contracapa, 1998. 
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6.11.4. Ementas das Disciplinas obrigatórias e Estágios Específicos - Ênfases 
Curriculares 

 
Apresentaremos a seguir as ementas das Unidades Curriculares obrigatórias específicas e dos 

estágios curriculares profissionais com indicação das habilidades e competências a serem 

desenvolvidas nas Ênfases e os eixos estruturantes contemplados em cada Unidade. 

OITAVO PERÍODO 
OBRIGATÓRIAS DAS ÊNFASES: I. Investigação e Intervenção em Saúde, Processos 

Clínicos e Educacionais e II. Investigação e Intervenção em Psicologia Social e do 

Desenvolvimento 

 
ESTUDOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS EDUCACIONAIS E DE SAÚDE–60 

horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Estágio Básico I, II e III 
Ementa: Transdisciplinaridade e intervenção em Psicologia. Processos de gestão e intervenção em 
saúde e educação. Educação em saúde. Os modos de organização do trabalho nas instituições 
educacionais e de saúde. As relações entre as instituições educacionais e de saúde e os movimentos 
sociais.  
 
Objetivos 
Objetivo geral: 
Trabalhar de forma transversal os processos de educação e de saúde diante dos desafios da 
atuação profissional. 
Objetivos específicos: 
Instrumentalizar: 
1- Conceitualmente a atuação profissional em contextos interdisciplinares de saúde e 
educação; 
2- Análise situada de processos de gestão e modos de organização das práticas em 
educação e em saúde; 
Contextualizar a importância no contemporâneo dos movimentos sociais como modo de 
controle social 
 
Habilidades: 
1. Elaborar relatos científicos, pareceres, relatórios técnicos e outras comunicações profissionais.  
2. Apresentar relatos e relatórios em público.  
3. Levantar informação bibliográfica em fontes especializadas através de meios convencionais e 

eletrônicos.  
4. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
5. Utilizar diferentes métodos de investigação científica adequados aos objetos de estudo e aos 

contextos específicos. 
6. Planejar e realizar várias formas de intervenção com diferentes finalidades em diferentes contextos. 
7. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos sociais e processos psicológicos. 
 
Eixos Estruturantes: 
1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 
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Bibliografia Básica: 
CANGUILHEM, G.O normal e patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.  
CASTORIADIS, C. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
GENTILI, P. (org.) Pedagogia da Exclusão. Petrópolis: Vozes, 2001. 
TRINDADE, Z. A.; ANDRADE, A. N. (Org.). Psicologia e Saúde: um campo em construção. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

 
Bibliografia Complementar: 
ARIÉS, P. Sexualidades Ocidentais. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
BARROS, M. E. B. (Org.) Psicologia: questões contemporâneas. Vitória: EDUFES, 1999. 
DAGNINO, E. (Org.) Sociedade Civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1988.  
FOUCAULT, M. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 
MACHADO, A. M.; SOUZA, M.P.R. (org.). Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2008. 
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SEMINÁRIOS CLÍNICOS I – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Clínicas 
Ementa: 1. Estudos de casos clínicos. 2. Aprofundamento de questões teóricas e práticas no campo da 
clínica. 3. Operadores da clínica psicanalítica: a noção de significante, transferência, pulsão, demanda e 
desejo, recalque, foraclusão e denegação. 
 
Objetivos 
Objetivo geral: 
1. Levar os alunos à compreensão da importância da escuta do sujeito; 
2. Esclarecer as especificidades da escuta analítica como prática fundadora; 
3. Esclarecer os conceitos fundamentais da prática clínica em psicanálise; 
4. Abordar casos clínicos da literatura a título de exemplificação. 
5. Aprofundar os conceitos essenciais para a prática clínica. 
Objetivos específicos: 
1. Discutir a ética inerente ao trabalho clínico; 
2. Refletir acerca dos efeitos das intervenções clínicas; 
3. Abordar as configurações contemporâneas dos sintomas. 
4. Conhecer os dispositivos clínicos contemporâneos 
 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Reconhecer e situar historicamente as diferentes tendências na psicologia clínica, seus pressupostos 

e desenvolvimentos posteriores. 
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos sociais e processos psicológicos. 
5. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
6. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 

a estados subjetivos. 
7. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
Eixos Estruturantes: 
1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 

 
Bibliografia Básica: 
FREUD, S.. O recalque.Obras Psicológicas Completas – Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Imago, 1980. v. XV. 
FREUD, S. O instinto e suas vicissitudes. Obras Psicológicas Completas – Edição Standard 
Brasileira.Rio de Janeiro: Imago, 1980. v. XIV. 
FREUD, S. A denegação. Obras Psicológicas Completas – Edição Standard Brasileira.Rio de Janeiro: 
Imago, 1980. v. XIX. 
 
Bibliografia Complementar: 
FREUD, S. Obras Psicológicas Completas – Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 
v. 1. 
FREUD, S. Obras Psicológicas Completas – Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 
v. 2. 
FREUD, S. Obras Psicológicas Completas – Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 
v. 3. 
LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 
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ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E 

DODESENVOLVIMENTO –– 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisitos: Estágio Básico III. 
Ementa: 1.Análise crítica da literatura contemporânea local, nacional e internacional de pesquisas e 
intervenções em processos psicossociais e do desenvolvimento. 2.Pesquisas e intervenções em 
andamento no Espírito Santo e no Brasil em processos psicossociais e do desenvolvimento. 
 
Objetivos 
- Abordar processos psicossociais e processos de desenvolvimento a partir de revisões da Psicologia  
Social e Psicologia do Desenvolvimento;  
- Analisar a relação entre contexto sociocultural e a emergência de temas de pesquisa e intervenção em  
Psicologia Social e Psicologia do Desenvolvimento;  
- Apresentar e discutir atuação de pesquisadores e profissionais de psicologia na pesquisa e intervenção 
em  Psicologia Social e Psicologia do Desenvolvimento. 
 
Habilidades: 
1. Identificar problemas, métodos e teorias em pesquisas e intervenções em processos 
psicossociais e do desenvolvimento; 
2. Analisar a relação entre contexto sócio-cultural e a emergência de temas de pesquisa e 
intervenção em Psicologia Social e do Desenvolvimento; 
3. Identificar demandas de atuação em pesquisa e intervenção em Psicologia Social e do 
Desenvolvimento. 
Competências: 
1. Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar projetos de intervenção sobre processos 
psicossociais e do desenvolvimento em diferentes contextos; 
2. Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa sobre processos psicossociais e do 
desenvolvimento em diferentes contextos; divulgar os resultados em eventos e veículos científicos. 
Eixos Estruturantes: 
1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 
 

Bibliografia Básica: 
ABRAMO, Helena Wendel; BRANCO, Pedro Paulo M. (Org.).Retratos da juventude brasileira: 
análises de uma pesquisa nacional.São Paulo: Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo, 2005.  
DESSEN, Maria Auxiliadora da Silva Campos; COSTA JUNIOR, Áderson Luiz (Org.). A Ciência do 
desenvolvimento humano: tendências atuais e perspectivas futuras. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
 
Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de; SZYMANSKI, Heloisa (Org.).A família contemporânea em 
debate.7. ed. São Paulo: EDUC: Cortez, 2006. SCHWARTZMAN, Simon. Pobreza, exclusão social e 
modernidade: uma introdução ao mundo contemporâneo. São Paulo: Augurium, 2004.  
ENUMO, Sônia Regina Fiorim; GARCIA, Agnaldo; QUEIROZ, Sávio Silveira de.Desenvolvimento 
humano e aprendizagem: algumas análises e pesquisas.São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
SCHWARTZMAN, Simon. Pobreza, exclusão social e modernidade: uma introdução ao mundo 
contemporâneo. São Paulo: Augurium, 2004. 
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PSICOLOGIA E PROJETOS SOCIAIS – – 60 horas – 04 créditos 
TEL: T (60hs) E (Zero) L (Zero) 

 
Pré-requisitos: Estágio Básico III. 

Ementa: 1.Projetos sociais sob o foco da Psicologia Social e do Desenvolvimento.2.Análise e 
elaboração de projetos sociais. 3.Métodos e técnicas de planejamento, intervenção e avaliação (testes, 
protocolos, inventários, entrevistas, etc) em diferentes contextos sociais. 
 

Objetivos:  
Fornecer subsídios teóricos e metodológicos à análise de diferentes contextos socioculturais para fins de 
elaboração de projetos sociais, orientados pelos campos de conhecimento da Psicologia. 
Objetivos Específicos:  
1. Conhecer a articulação dos projetos sociais com a esfera sociopolítica, por meio dos diferentes 
setores da sociedade; 
2. Identificar e analisar demandas de diferentes contextos socioculturais por meio de metodologias 
para elaboração de diagnósticos sociais e participativos; 
3. Elaborar propostas de intervenção adequadas às demandas identificadas, a partir da estruturação 
da matriz lógica do projeto; 
4. Conhecer os ciclos dos projetos sociais, bem como estratégias e técnicas específicas para 
atuação em cada etapa; 
5. Planejar e redigir proposta de projeto social, a partir de situações-problema identificadas em 
grupos e contextos socioterritoriais locais. 
 
 

Habilidades:  

1. Identificar demandas de diferentes contextos sociais  
2. conhecer e elaborar projetos de intervenção adequados à realidade identificada 
3. Aplicar instrumentos e elaborar relatórios de avaliação. 
4. Conhecer a interface da atuação da Psicologia com outras áreas na elaboração e implementação 
de projetos sociais. 
Competências: 
1. Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar projetos de intervenção sobre processos 
psicossociais e do desenvolvimento em diferentes contextos; 
2. Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa sobre processos psicossociais e do 
desenvolvimento em diferentes contextos; divulgar os resultados em eventos e veículos científicos. 
Eixos Estruturantes: 
1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 

 

Bibliografia Básica: 
ARMANI, Domingos. Como elaborar projetos? Guia prático para elaboração e gestão de projetos 
sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000.  
BURSZTYN, I; RIBEIRO, J.M. Avaliação participativa em programas de saúde: um modelo para o 
Programa de Saúde do Adolescente. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(2):404-416, mar-
abr, 2005. (disponível online) 
CASAS, F. Desafios atuais da Psicologia na Intervenção Social. Psicologia & Sociedade; 17 (2): 42-49; 
mai/ago.2005. (disponível online) 
 

Bibliografia Complementar: 
BECKER, D.; EDMUNDO, K.; Nunes,N. R.; BONATTO, D.; SOUZA, R.Empowerment e avaliação 
participativa em um programa de desenvolvimento local e promoção da saúde. Ciência & Saúde 
Coletiva, 9(3):655-667, 2004. (disponível online). 
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CAMPOS, Regina Helena de Freitas; LANE, Silvia Tatiana Mauer. Psicologia social comunitária: da 
solidariedade à autonomia. 6. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
CASTELLÃ SARRIERA, Jorge (Coord.). Psicologia comunitária: estudos atuais. 2. ed. atual. Porto 
Alegre: Sulina, 2004. 
MINAYO, Maria Cecília de Souza; NJAIME, Kathie; ASSIS, Simone Gonçalves de. ESCOLA 
NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA (BRASIL). CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS 
DE VIOLÊNCIA E SAÚDE JORGE CARELI. Cuidar cuidando dos rumos: conversa com 
educadores sobre avaliação de programas sociais. Rio de Janeiro: CLAVES: ENSP: FIOCRUZ, 2004. 
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NONO PERÍODO2 
 

ESTÁGIO ESPECÍFICO I: ÊNFASE I– 210 horas 
 

Pré-requisito: Estudos Especiais em Psicologia e Práticas Educacionais e de Saúde; Seminários 
Clínicos I, Ética profissional, Estágios Básicos I e II 
Ementa: Desenvolvimento de dois projetos oferecidos na ênfase de modo a consolidar competências 
e habilidades, tais como: 
1. Conhecer ações implementadas no âmbito da psicologia nas instituições educacionais. 
2. Conhecer políticas públicas de educação.  
3. Elaborar relatos científicos, pareceres, relatórios técnicos e outras comunicações profissionais.  
4. Saber contextualizar as instituições educacionais apreendendo sua dinâmica e suas relações com 

as diversas redes sociais.  
5. Saber analisar os processos que permeiam o cotidiano das instituições educacionais. 
6. Elaborar análise acerca dos processos de organização do trabalho na escola 
7. Implementar processos de produção de saúde, em nível individual e coletivo, voltadas para 

capacitação de indivíduos, grupos, instituições e comunidades.  
8. Conhecer ações públicas na área de saúde.  
9. Realizar psicoterapia. 
10. Desenvolver pesquisa qualitativa.  
11. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público.  
12. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar 

conhecimento a partir da prática profissional.  
 
Eixos Estruturantes: 

1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2 Por razões administrativas impostas pelo Sistema de Informações para o Ensino  (SIE) da Ufes, sistema 
responsável pela gestão das disciplinas e matrículas, e para atender ao estabelecido no presente PPC, de que o 
estudante deve cursar dois projetos de estágio específico I e de estágio específico II, foi necessário criar duas 
disciplinas de estágio específico para cada ênfase e período, alterando-se, para tanto, o código da disciplina e o 
título (por meio da inclusão da letra A e B no final do título da disciplina). Contudo, a inclusão dessas disciplinas 
extras não altera em nada o presente PPC.   
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ESTÁGIO ESPECÍFICO I: ÊNFASE II - 210 horas 

 
Pré-requisitos: Estudos Contemporâneos em Processos Psicossociais e do Desenvolvimento; 
Psicologia e Projetos Sociais. 
Ementa:O Estágio Específico oferecido pela ênfase “Investigação e Intervenção em Psicologia 
Social e do Desenvolvimento” será constituído por um amplo Projeto Psicossocial, que abrigará 
diferentes subprojetos interligados, de natureza contínua ou eventual. O estágio será coordenado por 
02 professores, que organizarão, com os professores-supervisores, as possíveis articulações e 
interfaces entre os subprojetos. Assim, o Projeto Psicossocial atenderá uma demanda diversificada, 
compatível com os trabalhos que os docentes já vêm desenvolvendo, e dependerá da qualificação 
dos professores envolvidos em cada oferta de estágio. Este Projeto também poderá abrigar atividades 
próprias do Estágio Básico, fazendo-se, assim, uma articulação das atividades do curso. Com essa 
organização de Estágio Específico, os alunos matriculados em 2 subprojetos poderão ser 
beneficiados com o acompanhamento de outros subprojetos, assistindo e participando das discussões 
sistemáticas que cada grupo fará acerca das atividades desenvolvidas. Será possível, assim, atender 
demandas sociais da comunidade, enquanto se desenvolvem competências profissionais nos alunos. 
Habilidades: 
1. Identificar aspectos da realidade social, econômica e cultural que podem representar parâmetros 

importantes para entender processos e tomar decisões no âmbito da atuação profissional; 
2. Interpretar a realidade a partir de conceitos teóricos da Psicologia Social ou que com ela 

guardam afinidade; 
3. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos sociais, processos psicológicos e ações 

humanas; 
4. Identificar e analisar criticamente aspectos do desenvolvimento humano em diferentes contextos 

sociais e culturais; 
5. Selecionar demandas prioritárias, a partir dos interesses da população-alvo, e planejar estratégias 

de intervenção. 
6. Levantar informações bibliográficas, utilizando os mais diferentes meios, visando a elaboração 

de projetos de intervenção e pesquisa. 
Competências: 
1. Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar projetos de intervenção sobre processos psicossociais e 

do desenvolvimento em diferentes contextos; 
2. Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa sobre processos psicossociais e do desenvolvimento 

em diferentes contextos; divulgar os resultados em eventos e veículos científicos. 
Eixos Estruturantes: 
1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 
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DÉCIMO PERÍODO 
 

ESTÁGIO ESPECÍFICO II: ÊNFASE I – 230 horas 
 

Pré-requisito: Estágio Específico I - Ênfase I 
Ementa: Desenvolvimento de dois projetos oferecidos na ênfase de modo a consolidar competências 
e habilidades, tais como: 
1. Conhecer ações implementadas no âmbito da psicologia nas instituições educacionais. 
2. Conhecer políticas públicas de educação.  
3. Elaborar relatos científicos, pareceres, relatórios técnicos e outras comunicações profissionais.  
4. Saber contextualizar as instituições educacionais apreendendo sua dinâmica e suas relações com as 

diversas redes sociais.  
5. Saber analisar os processos que permeiam o cotidiano das instituições educacionais. 
6. Elaborar análise acerca dos processos de organização do trabalho na escola 
7. Implementar processos de produção de saúde, em nível individual e coletivo, voltadas para 

capacitação de indivíduos, grupos, instituições e comunidades.  
8. Conhecer ações públicas na área de saúde.  
9. Realizar psicoterapia. 
10. Desenvolver pesquisa qualitativa.  
11. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público.  
12. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar 

conhecimento a partir da prática profissional. 
Eixos Estruturantes: 

1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais 
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ESTÁGIO ESPECÍFICO II: ÊNFASE II– 230 horas 
 

Pré-requisito: Estágio Específico I - Ênfase II 
Ementa:O Estágio Específico oferecido pela ênfase “Investigação e Intervenção em Psicologia 
Social e do Desenvolvimento” será constituído por um amplo Projeto Psicossocial, que abrigará 
diferentes subprojetos interligados, de natureza contínua ou eventual. O estágio será coordenado por 
02 professores, que organizarão, com os professores-supervisores, as possíveis articulações e 
interfaces entre os subprojetos. Assim, o Projeto Psicossocial atenderá uma demanda diversificada, 
compatível com os trabalhos que os docentes já vêm desenvolvendo, e dependerá da qualificação dos 
professores envolvidos em cada oferta de estágio. Este Projeto também poderá abrigar atividades 
próprias do Estágio Básico, fazendo-se, assim, uma articulação das atividades do curso. Com essa 
organização de Estágio Específico, os alunos matriculados em 2 subprojetos poderão ser beneficiados 
com o acompanhamento de outros subprojetos, assistindo e participando das discussões sistemáticas 
que cada grupo fará acerca das atividades desenvolvidas. Será possível, assim, atender demandas 
sociais da comunidade, enquanto se desenvolvem competências profissionais nos alunos. 
Habilidades: 
1. Identificar aspectos da realidade social, econômica e cultural que podem representar parâmetros 

importantes para entender processos e tomar decisões no âmbito da atuação profissional; 
2. Interpretar a realidade a partir de conceitos teóricos da Psicologia Social ou que com ela guardam 

afinidade; 
3. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos sociais, processos psicológicos e ações 

humanas; 
4. Identificar e analisar criticamente aspectos do desenvolvimento humano em diferentes contextos 

sociais e culturais; 
5. Selecionar demandas prioritárias, a partir dos interesses da população-alvo, e planejar estratégias 

de intervenção. 
6. Levantar informações bibliográficas, utilizando os mais diferentes meios, visando a elaboração 

de projetos de intervenção e pesquisa. 
Competências: 
1. Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar projetos de intervenção sobre processos psicossociais 

e do desenvolvimento em diferentes contextos; 
2. Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa sobre processos psicossociais e do desenvolvimento 

em diferentes contextos; divulgar os resultados em eventos e veículos científicos. 
Eixos Estruturantes: 
3. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
4. Práticas profissionais. 
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6.11.5. Unidades curriculares optativas 

A proposta inovadora do Curso de Psicologia da UFES consiste ainda em possibilitar ao/a 

estudante uma formação mais flexível, mesmo em relação ao conteúdo generalista caracterizado 

pelo Núcleo Comum e aos domínios das duas Ênfases propostas pelo curso, através de uma 

ampliação considerável de disciplinas optativas. Desse modo, tem-se ao longo do curso, um 

elenco de unidades curriculares optativas que abrangem a heterogeneidade e a complexidade 

do campo de conhecimento e atuação profissional psicológica. Importante notar que o NC e o 

conjunto de UCs optativas visam também fornecer aos estudantes subsídios para a a formação 

nas Ênfases Curriculares.  

Segue os quadros com o elenco de UCs optativas ofertadas para o Curso de Psicologia:  

Unidades curriculares optativas ofertadas pelo Departamento de 
Psicologia 

 

Código Nome da disciplina 
Carga 
Horá-

ria 

Cré-
ditos Pré-requisito Período 

mínimo  

PSI10490 Estudos Interdisciplinares 60 4   1º 

PSI10714 
Tópicos Especiais em 
Processos Cognitivos I 

60 4 
PSI10486 Processos 
Cognitivos 

3º 

PSI10715 Psicologia e Direitos Humanos 60 4 
PSI10485 História da 
Psicologia no Brasil 

3º 

PSI10716 
Psicologia, Políticas Públicas e 
Exclusão Social 

60 4   1º 

PSI10717 
Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas em Saúde 

60 4   1º 

PSI10875 
Tópicos Especiais em 
Processos Cognitivos II 

60 4 
PSI10486 Processos 
Cognitivos 

3º 

PSI10876 Subjetividade e Política 60 4 
PSI10712 Processos de 
Subjetivação 

4º 

PSI10877 Psicologia e Formas Jurídicas 60 4   1º 

PSI10878 
Tópicos Especiais em Teorias 
da Constituição do Sujeito I 

60 4 
PSI10710 Teoria da 
Constituição do Sujeito 

4º 

PSI10905 Psicologia Hospitalar 60 4   1º 

PSI11187 
Psicologia e Processos 
Institucionais 

60 4 
PSI10873 Processos 
Grupais e Institucionais 

5º 

PSI11188 
Tópicos Especiais em 
Processos Grupais e 
Institucionais 

60 4 
PSI10873 Processos 
Grupais e Institucionais 

5º 

PSI11189 Orientação Vocacional 60 4   1º 

PSI11190 
Tópicos Especiais em Teorias 
da Constituição do Sujeito II 

60 4 
PSI10710 Teoria da 
Constituição do Sujeito 

4º 

PSI11191 
Tópicos Especiais em Saúde e 
Psicopatologia 

60 4 
PSI10872 Saúde e 
Psicopatologia 

5º 
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PSI11192 
Tópicos Especiais em Gestalt-
Terapia 

60 4 
PSI10277 História da 
Psicologia 

2º 

PSI11416 
Tópicos Especiais em Teorias 
da Constituição do Sujeito III 

60 4 
PSI10710 Teoria da 
Constituição do Sujeito 

4º 

PSI11417 
Tópicos Especiais em 
Processos Grupais e 
Institucionais II 

60 4 
PSI10873 Processos 
Grupais e Institucionais 

5º 

PSI11418 
Psicologia e Movimentos 
Sociais 

60 4 
PSI10873 Processos 
Grupais e Institucionais 

5º 

PSI11419 
Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Educacionais I 

60 4 
PSI11184 Psicologia e 
Práticas Educacionais 

6º 

PSI11420 
Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Educacionais II 

60 4 
PSI11184 Psicologia e 
Práticas Educacionais 

6º 

PSI11421 
Psicologia e Processos de 
Formação Contemporâneos 

60 4 
PSI11184 Psicologia e 
Práticas Educacionais 

6º 

PSI11422 
Estudos Monográficos em 
Psicologia Institucional 

60 4 
PSI11184 Psicologia e 
Práticas Educacionais 

6º 

PSI11521 Psicologia, Saúde e Trabalho 60 4 
PSI11414 Psicologia e 
Práticas em Saúde 

7º 

PSI11522 
Tópicos Especiais em 
Psicologia, Saúde e Trabalho 

60 4 
PSI11414 Psicologia e 
Práticas em Saúde 

7º 

PSI11523 
Políticas Públicas de Saúde 
Mental 

60 4 
PSI11414 Psicologia e 
Práticas em Saúde 

7º 

PSI11524 
Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas em Saúde 
II 

60 4 
PSI11414 Psicologia e 
Práticas em Saúde 

7º 

PSI11525 
Estudos Monográficos em 
Psicologia e Práticas em Saúde 

60 4 
PSI11414 Psicologia e 
Práticas em Saúde 

7º 

PSI11526 Corpo e Saúde 60 4 
PSI11414 Psicologia e 
Práticas em Saúde 

7º 

PSI11841 
Tópicos Especiais em Técnicas 
de Exame Psicológico I 

60 4 
PSI11516 Avaliação 
Psicológica 

8º 

PSI11842 
Tópicos Especiais em Técnicas 
de Exame Psicológico II 

60 4 
PSI11516 Avaliação 
Psicológica 

8º 

PSI11843 
Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas Clínicas I 

60 4 
PSI11517 Psicologia e 
Práticas Clínicas 

8º 

PSI11844 
Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas Clínicas 
II 

60 4 
PSI11517 Psicologia e 
Práticas Clínicas 

8º 

PSI11845 
Estudos Monográficos em 
psicologia Clínica 

60 4 
PSI11517 Psicologia e 
Práticas Clínicas 

8º 

PSI11846 Seminários Clínicos II 60 4 
PSI11517 Psicologia e 
Práticas Clínicas 

8º 

PSI11847 Estudos em Psicologia II 60 4 
PSI10486 Processos 
Cognitivos 

3º 

PSI11848 Seminário em Psicologia II 60 4 
PSI10277 História da 
Psicologia 

2º 
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PSI11849 
Estudos Monográficos em 
Psicologia II 

60 4 
PSI10485 História da 
Psicologia no Brasil 

3º 

PSI11849 
Estudos Monográficos em 
Psicologia II 

60 4 
PSO10711 Pesquisa em 
Psicologia III 

6º 

PSI11957 
Estudos Complementares em 
Avaliação Psicológica 

60 4 
PSI11516 Avaliação 
Psicológica 

8º 

PSI11958 Psicanálise e Criminologia I 60 4   1º 

PSI11959 
Bases Epistemológicas da 
Psicologia 

60 4   1º 

PSI11960 
Tópicos Esp em Psicol e 
Práticas Clínicas III 

60 4 
PSI11517 Psicologia e 
Práticas Clínicas 

8º 

PSI11984 
Psicologia, Políticas Sociais e 
Subjetividade 

60 4   1º 

PSI11985 
Arte e Produção de 
Subjetividade 

60 4   1º 

PSI11991 
Tópicos Esp em Políticas Púb 
de Saúde Mental 

60 4 
PSI11414 Psicologia e 
Práticas em Saúde 

7º 

PSI11992 Seminários Clínicos III 60 4 
PSI11517 Psicologia e 
Práticas Clínicas 

8º 

PSI11993 
Tópicos Esp em Psicol e Prát 
em Saúde III 

60 4 
PSI11414 Psicologia e 
Práticas em Saúde 

7º 

PSI11994 
Transdisciplinaridade e 
Intervenção Institucional 

60 4 
PSI10873 Processos 
Grupais e Institucionais 

5º 

PSI11997 
Temas Atuais em Psicologia e 
Políticas Públicas I 

60 4   1º 

PSI11998 
Estudos Esp em Psicol e 
Práticas Educacionais 

60 4 
PSI11186 Estágio 
Básico I 

6º 

PSI12003 Estudos em Psicologia III 60 4   1º 

PSI12035 
Tópicos Avançados em Polít 
Púb de Saúde Mental I 

60 4   1º 

PSI12036 Estudos Interdisciplinares II 60 4   1º 

PSI12037 
Estudos em Psicologia Clínica 
I 

60 4 
PSI10710 Teoria da 
Constituição do Sujeito 

4º 

PSI12047 Seminários Clínicos IV 60 4 
PSI11517 Psicologia e 
Práticas Clínicas 

8º 

 
Estudos étnicos: Umbanda e 
Candomblé 

60 4  1º 

 
Políticas Públicas e Psicologia 
do Trânsito 

60 4  1º 

 
Psicologia e Práticas em 
Emergências e Desastres 

60 4  1º 

 
Desenvolvimento e 
Aconselhamento de Carreira 

60 4  1º 

 
Teoria e Prática em 
Habilidades Sociais 

60 4  1º 
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Segue abaixo quadro UCs optativas ofertadas pelo DPSD:  

Unidades curriculares optativas ofertadas pelo departamento de 
Psicologia Social e do Desenvolvimento 

Perí
odos 
míni
mos Código Nome da disciplina 

Carga 
Horári

a 

Cré-
ditos Pré-requisito 

PSO10718 Etologia e Psicologia 60 4 
PSO10279 Processos 
Básicos I 

2º 

PSO10719 
Estudos Complementares e 
Processos Psicológicos 
Básico I 

60 4 
PSO10279 Processos 
Básicos I 

2º 

PSO10720 
Estudos Complementares e 
Processos Psicológicos 
Básicos II 

60 4 
PSO10488 Processos 
Básicos II: 
Aprendizagem 

3º 

PSO10721 
Tópicos Especiais em 
Pesquisa em Psicologia I 

60 4 
PSO10278 Pesquisa em 
Psicologia I 

3º 

PSO10879 
Pesquisa de Campo em 
Psicologia 

60 4 
PSO10487 Pesquisa em 
Psicologia II 

5º 

PSO10880 
Pesquisa em Psicologia: 
procedimentos para análise 
de dados 

60 4 
PSO10278 Pesquisa em 
Psicologia I 

3º 

PSO10881 
Estudos Complementares 
em Pesquisa em Psicologia I 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 

PSO10882 
Estudos Complementares 
em Pesquisa em Psicologia 
II 

60 4   1º 

PSO10883 
Tópicos Especiais em 
Pesquisa II 

60 4   1º 

PSO11193 
Tópicos Especiais em 
Processos Básicos I 

60 4 
PSO10279 Processos 
Básicos I 

2º 

PSO11194 
Tópicos Especiais em 
Processos Básicos II 

60 4 
PSO10488 Processos 
Básicos II: 
Aprendizagem 

3º 

PSO11195 
Análise Comportamental da 
Cultura 

60 4 
PSO10488 Processos 
Básicos II: 
Aprendizagem 

3º 

PSO11195 
Análise Comportamental da 
Cultura 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 

PSO11196 
Estudos Complementares 
em Psicologia do 
Desenvolvimento I 

60 4 
PSO10870 Psicologia 
do Desenvolvimento I: 
infância 

2º 

PSO11198 
Tópicos Especiais em 
Psicologia do 
Desenvolvimento I 

60 4 
PSO10870 Psicologia 
do Desenvolvimento I: 
infância 

2º 

PSO11199 
Estudos Complementares 
em Psicologia Social I 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 
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PSO11200 
Tópicos Especiais em 
Psicologia Social I 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 

PSO11201 
Psicologia Social: Direitos 
Humanos e Violência 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 

PSO11202 
Juventude e Psicologia 
Social 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 

PSO11423 
Estudos Complementares 
em Psicologia do 
Desenvolvimento II 

60 4 

PSO11182 Psicologia 
do Desenvolvimento II: 
Adolescência, Adultez e 
Terceira Idade 

3º 

PSO11424 
Tópicos Especiais em 
Psicologia do 
Desenvolvimento II 

60 4 

PSO11182 Psicologia 
do Desenvolvimento II: 
Adolescência, Adultez e 
Terceira Idade 

3º 

PSO11425 
Desenvolvimento e 
Aprendizagem: Fatores de 
Risco e Proteção 

60 4 

PSO11182 Psicologia 
do Desenvolvimento II: 
Adolescência, Adultez e 
Terceira Idade 

3º 

PSO11426 
Desenvolvimento Cognitivo 
e Moral 

60 4 
PSO10870 Psicologia 
do Desenvolvimento I: 
infância 

2º 

PSO11427 
Estudos Complementares 
em Psicologia Social II 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 

PSO11428 
Tópicos Especiais em 
Psicologia Social II 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 

PSO11429 
Juventude e Psicologia 
Social 

60 4 

PSO11182 Psicologia 
do Desenvolvimento II: 
Adolescência, Adultez e 
Terceira Idade 

3º 

PSO11429 
Juventude e Psicologia 
Social 

60 4 
PSO10871 Psicologia 
Social I 

5º 

PSO11519 
Psicologia do Trabalho: 
Análise e Intervenção 

60 4 
PSO11413 Psicologia 
Social do Trabalho 

7º 

PSO11520 Psicologia e Família 60 4 

PSO11412 Pscologia do 
Desenvolvimento III: 
Alterações no 
Desenvolvimento 
Humano 

4º 

PSO11520 Psicologia e Família 60 4 
PSO11183 Psicologia 
Social II 

6º 

PSO11850 
Psicologia e Contextos 
Sócio-Culturais Brasileiros 

60 4 

PSO11412 Pscologia do 
Desenvolvimento III: 
Alterações no 
Desenvolvimento 
Humano 

4º 

PSO11850 
Psicologia e Contextos 
Sócio-Culturais Brasileiros 

60 4 
PSO11183 Psicologia 
Social II 

6º 

PSO11851 
Estudos Monográficos em 
Psicologia 

60 4 
PSO10711 Pesquisa em 
Psicologia III 

6º 
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PSO11852 Estudos em Psicologia I 60 4 
PSO10278 Pesquisa em 
Psicologia I 

3º 

PSO11853 Seminário em Psicologia I 60 4 
PSO10711 Pesquisa em 
Psicologia III 

6º 

PSO12004 
Estudos Complement em 
Proc Básicos I 

60 4   1º 

PSO12005 
Estudos Complement em 
Proc Básicos II 

60 4   1º 

PSO12006 
Tópicos Esp em Pesq em 
Psicol II 

60 4 
PSO10711 Pesquisa em 
Psicologia III 

6º 

PSO12038 
Estudos Complem em 
Psicol do Desenvolvimento 
III 

60 4 
PSO10870 Psicologia 
do Desenvolvimento I: 
infância 

2º 

PSO12039 
Tópicos Esp em Psicol do 
Desenvolvimento III 

60 4 
PSO10713 Processos 
Básicos III: Pensamento 
e Linguagem 

4º 

PSO12040 
Tópicos Esp em Psicol do 
Desenv e Saúde I 

60 4 
PSO10870 Psicologia 
do Desenvolvimento I: 
infância 

2º 

PSO12041 
Tópicos Esp em Psicol do 
Relacion Interpessoal I 

60 4 
PSO10711 Pesquisa em 
Psicologia III 

6º 

PSO12042 Seminário em Psicologia III 60 4 
PSO10487 Pesquisa em 
Psicologia II 

5º 

PSO12043 
Estudos Avançados em 
Psicologia 

60 4 
PSO10278 Pesquisa em 
Psicologia I 

3º 

PSO12044 Estudos em Psicologia IV 60 4 
PSO10278 Pesquisa em 
Psicologia I 

3º 

PSO12045 Psicologia Positiva 60 4 
PSO10711 Pesquisa em 
Psicologia III 

6º 
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Abaixo apresenta-se o quadro das UCs optativas ofertadas por outros departamentos da Ufes:  

 
 

UCs optativas de outros Departamentos 
 

 

Código Nome da disciplina Carga 
Horária  

Crédito Pré-
requisito 

Período
s 

mínimo
s 

BIO01404 Etologia 60 4 Sem 1º 
BIO01649 Genética 45 2 Sem 1º 
FIL01620 Fenomenologia 60 4 FIL00428 

Introdução à 
Filosofia 

2º 

FIL01621 Evolução do 
Pensamento Filosófico 
e Científico 

60 4 FIL00428 
Introdução à 
Filosofia 

2º 

CSO01120
3 

Sociologia Aplicada à 
Psicologia 

60 4 CSO00176 
Sociologia 
Geral 

2º 

CSO01635 Antropologia Social 60 4 CSO00184 
Introdução à 
Antropologia 

3º 

FSI10884 Psicofarmacologia 60 4 FSI10489 
Fisiologia 

3º 

LCE06306 Fundamentos da 
Língua Brasileira de 
Sinais 

60 4 Sem 1º 
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6.11.5.1. Ementas das unidades curriculares optativas ofertadas pelo 
Departamento de Psicologia 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS COGNITIVOS I – 60 horas 

 
Pré-requisito: Processos Cognitivos 
Ementa: 1. Diferentes enfoques em cognição e aprendizagem. 2. Os processos de aprendizagem como 
campo teórico-prático. 
Habilidades: 
1.Interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2.Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3.Analisar trabalhos de pesquisa identificando o objetivo, a(s) hipótese(s), o método utilizado, as variáveis 
estudadas, a técnica de coleta e análise dos dados. 
4.Planejar e realizar diferentes modalidades de entrevistas, de acordo com os objetivos a serem alcançados 
e de forma apropriada aos contextos envolvidos. 
5. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais.  
6.Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso a 
estados subjetivos. 
7. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 
de pesquisas e seu exercício profissional.  
 
Bibliografia Básica: 
KASTRUP, V. A invenção de si e do mundo: uma introdução do tempo e do coletivo no estudo da 
cognição. Campinas: Papirus, 1999. 
MATURANA, H. R. A ontologia da realidade. Belo Horizonte: UFMG, 1997. 
MATURANA, H. R. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 
 
Bibliografia complementar: 
LATOUR, B.; WOOLGAR, S. A vida de laboratório: a produção dos fatos científicos. Rio de Janeiro: 
RelumeDumará, 1997. 
MATURANA, H.; VERDEN-ZOLLER, G.Amar e brincar. Fundamentos esquecidos do humano. São 
Paulo: Palas Athena, 2006. 
NÚCLEO DE ESTUDOS DA SUBJETIVIDADE. Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Clínica da PUC-SP. O reencantamento do concreto. São Paulo: Hucitec, 2003. 
VARELA, F. J. Conhecer. Rio de Janeiro: Instituto Piaget, 1994. 
VARELA, F. J.; THOMPSON, E.; ROSCH, E. A mente corpórea: ciência cognitiva e experiência 
humana. Lisboa: Instituto Piaget, 1991. 
 
 

  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=215200&nautor=92743&refino=1&sid=95217622710226396356173932&k5=2B7B61F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=215200&nautor=3046152&refino=1&sid=95217622710226396356173932&k5=2B7B61F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=215200&tipo_pesq=editora&neditora=4207&refino=2&sid=95217622710226396356173932&k5=2B7B61F9&uid=
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS COGNITIVOS II– 60 horas 
 
Pré-requisito: Processos Cognitivos 
Ementa: Debate e aprofundamento sobre temas relacionados a Processos Cognitivos 
 
Objetivos 
OBJETIVO GERAL: 
Debater temas atuais no âmbito da Psicologia da Cognição. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Conhecer contribuições atuais formuladas no campo da cognição 
 
Bibliografia Básica 
CALIMAN, Luciana Vieira. A biologia moral da atenção: a constituição do sujeito (des)atento. 2006. 
Doutorado (Saúde Coletiva) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, 2006. Brasil 
KASTRUP, V. A invenção de si e do mundo: uma introdução do tempo e do coletivo no estudo da 
cognição. Campinas: Papirus, 1999. 
VARELA, F.; THOMPSON, E.; ROSCH, E. A mente incorporada: ciências cognitivas e experiência 
humana. Porto Alegre: Artmed, 2003 
 
Bibliografia Complementar 
1. EIRADO, A. et al. Estratégias de pesquisa no estudo da cognição: o caso das falsas lembranças. 
Psicologia e Sociedade, v. 22, p. 84-94, 2010. 
2. CALIMAN, L. Os valores da atenção e a atenção como valor. Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 
3, p. 632-645, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 26 mai. 2014. 
3. KASTRUP, V. A aprendizagem da atenção na cognição inventiva. Psicologia & Sociedade, v. 16, 
n. 3, p. 7-16, 2004. 
4. LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: 
Ed. 34, 1993 
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PSICOLOGIA E PROCESSOS INSTITUCIONAIS – 60 horas 

 
Pré-requisito: Processos Grupais e Institucionais 
Ementa: Processos institucionais: conceituação e métodos. Análise Institucional: dispositivos de 
intervenção. Movimento Institucionalista no Brasil. Experiências de trabalho no campo da psicologia 
institucional. 
Habilidades: 
1. Identificar e descrever atuações no campo institucional;  
2. Identificar, descrever e analisar processos institucionais;  
3. Identificar, descrever e analisar intervenções institucionais;  
4. Realizar entrevistas com diferentes finalidades, nos contextos escolar, familiar, profissional e social;  
5. Descrever e analisar as relações entre contextos e processos institucionais;  
6. Descrever e analisar a atuação do psicólogo no âmbito da psicologia institucional. 

 
Bibliografia Básica: 
ALTOE, S. (Org.) René Lourau. Analista institucional em tempo integral. São Paulo: Hucitec, 2004. 
BASAGLIA, F.F. A instituição negada: relato de um hospital psiquiátrico. Rio de Janeiro: Graal, 2001. 
BLEGER, J. Psicohigiene e psicologia institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984. 
 
Bibliografia complementar: 
ARDOINO, J.; LOURAU, R. As pedagogias institucionais. São Carlos, São Paulo: RiMa, 2003. 
BAREMBLITT, G. F. Compêndio de análise institucional e outras correntes: teoria e prática. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. 
LAPASSADE, G. Grupos, organizações e instituições. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983 
LOURAU, R. A análise institucional. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 
SAIDÓN, O.;KAMKHAGI, V.R. (orgs.). Análise Institucional no Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos 
Tempos, 1987. 

  



132 
 

  

 
 

SUBJETIVIDADE E POLÍTICA – 60 horas 
 
Pré-requisito: Processos de Subjetivação 
Ementa: Debate e aprofundamento sobre temas relacionados à Subjetividade e Política 
 
Objetivos 
OBJETIVO GERAL: 
Possibilitar o conhecimento dos debates em torno da problemática da saúde mental, visando 
problematizar as políticas de subjetivação na contemporaneidade 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Promover um processo reflexivo e crítico no que diz respeito às políticas de saúde mental e aos seus 
respectivos processos de subjetivação, envolvendo tanto a diversidade dos posicionamentos teórico-
práticos quanto à diversidade dos espaços de atuação. 
 
Bibliografia Básica 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. 
AMARANTE, P. O homem e serpente. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 1996. 
________. Loucos pela vida. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1998. 
________. (Org.). Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994. 
BASAGLIA, F. A instituição negada. Rio de Janeiro: Graal Editora, 2001. 
________. A Psiquiatria alternativa: contra o pessimismo da razão. São Paulo: Brasil Debates, 1972. 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Lisboa: Assírio & Alvim, 
1996. 
DIMENSTEIN, M.; SEVERO, A.; BRITO, M.; PIMENTA, A.; MEDEIROS, V.; BEZERRA, E. O 
apoio matricial em Unidades de Saúde da Família: experimentando inovações em saúde mental. Saúde e 
sociedade 18 (1), 63-74, 2009. 
FOUCAULT, M. História da loucura na idade clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
LANCETTI, A. Clínica peripatética. São Paulo: Hucitec, 2006. 
LAVRADOR, M. C. C.; MACHADO, L. A. D. Subjetividade e loucura: saberes e fazeres em processo. 
In: DIMENSTEIN, M. (Org.). Subjetividade e práticas institucionais: a reforma psiquiátrica em foco. 
Rio Grande do Norte: UFRN/CCHLA, 2007. p.79-95, 2007. 
LAVRADOR, M. C. C. A Psicologia e os desafios contemporâneos da reforma psiquiátrica.. In: JACO-
VILELA, A. M.; SATO, L. (Org.). Diálogos em psicologia social. Porto Alegre: Editora Evangraf Ltda, 
2007. p. 361-369. 
NICÁCIO, F. (Org.) Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 1990.  
PELBART, P. P. Da clausura do fora ao fora da clausura. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
________ A nau do tempo rei. Rio de Janeiro: Imago, 1993. 
________ Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003. 
ROTELLI, F. Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 2001. 
PAES, Lucilene Gama et al. Rede de atenção em saúde mental na perspectiva dos coordenadores de 
serviços de saúde. Trab. educ. saúde, Ago 2013, vol.11, no.2, p.395-409 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARROS, D. D. Jardins de Abel: desconstrução do manicômio de Trieste. São Paulo, EDUSP, 1994. 
CARRILHO, M. M. (Org.). Capitalismo e esquizofrenia: dossier anti-Édipo. Lisboa: Assírio & Alvim, 
1976. 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Lisboa: Assírio & Alvim, 
1996. 
_______. Ditos e Escritos I; problematização do sujeito, psicologia, psiquiatria e psicanálise. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. 
_______ Ditos e Escritos II: arqueologia das ciências e história dos sistemas de pensamento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000. 
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GUATTARI, F.. Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. 
_________ Revoluções moleculares: pulsações políticas do desejo. São Paulo, Brasiliense, 1981. 
GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis, 
GOLDBERG, J. Clínica da psicose: um projeto na rede pública. Rio de Janeiro: Te Corá, Instituto 
Franco Basaglia, 1994. 
LANCETTI, A. (Org.). Saúde loucura 1. São Paulo: Hucitec, 1989. 
______ Saúde loucura 3. São Paulo: Hucitec, 1991. 
_______. Saúde loucura 4. São Paulo: Hucitec, 1993. 
LAVRADOR, M. C. C. Loucura: construção de outros modos de existência. In: NOVO, H.; NOBRE, A. 
SOUZA, L. (Org.). Ética, cidadania e participação. Vitoria: EDUFES, 2001. 
LAVRADOR, M. C. C. Processos de exclusão e inclusão social. In: ABDALLA, M.; BARROS, M. E. 
B. (Org.). Mundo e sujeito: aspectos subjetivos da globalização. São Paulo: Paulus, 2004, p. 115-127. 
LAVRADOR, M. C. C.; MACHADO, L. A. D. Loucura e subjetividade. In: LAVRADOR, M. C. C.; 
MACHADO, L. A. D.; BARROS, M. E. B. (Org.). Texturas da psicologia: políticas da subjetividade no 
contemporâneo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. p. 45-58. 
MACHADO, L. A. D. Subjetividades contemporâneas. In: BARROS, M. E. B. (Org.). Psicologia: 
questões contemporâneas. Vitória: EDUFES, 1999. 
MACHADO, L.A D. Ética. In: BARROS, M.E.B.(Org.). Psicologia: questões contemporâneas. Vitória: 
Edufes, 1999 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO I – 60 horas 
 
Pré-requisito: Avaliação Psicológica 
Ementa: 1. Definição e classificação dos métodos e técnicas de avaliação psicológica. 2. Testes 
psicológicos de inteligência, de aptidão, de interesse e de personalidade.  
Habilidades: 
1.Interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2.Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3.Analisar trabalhos de pesquisa identificando o objetivo, a(s) hipótese(s), o método utilizado, as variáveis 
estudadas, a técnica de coleta e análise dos dados. 
4.Planejar e realizar diferentes modalidades de entrevistas, de acordo com os objetivos a serem alcançados 
e de forma apropriada aos contextos envolvidos. 
5.Utilizar os recursos da Matemática, da Estatística e da Informática para a análise e apresentação de dados 
e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 
de pesquisas e seu exercício profissional. 
 
Bibliografia básica: 
ALCHIERI, J. C.; CRUZ, R. M. Avaliação psicologia:conceito, métodos e instrumentos. São Paulo. Casa 
do Psicólogo, 2004. 
BAUMGARTL, V. O.; PRIMI, R. Contribuições da Avaliação Psicológica no Contexto 
Organizacional. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 
PASQUALIS, L.(Org.).Instrumentação psicológica: Fundamentos e práticas. Porto Alegre: Artmed, 
2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
ANASTASI, A.; URBINA, S.Testagem psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.  
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  
NORONHA, A. A. P. SANTOS, A. A. A. SISTO, F. F. Facetas do fazer em Avaliação Psicológica.São 
Paulo: Vetor, 2006. 
URBINA, S. Fundamentos da Testagem Psicológica. Porto Alegre. Artmed, 2007. 
 
 
VILLEMOR-AMARAL, A. E.; WERLANG, B. S. G. Atualizações em métodos projetivos para 
avaliação psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

  

http://www.livrariaresposta.com.br/v2/listagem2.php?editora=55#_blank
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TÓPICOS ESPECIAIS EM TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO II – 60 horas 
 
Pré-requisito: Avaliação Psicológica 
Ementa: 1. Os Testes Projetivos: histórico, avaliação e aplicação. 2. Técnicas Projetivas: diferentes 
modalidades. 
Habilidades: 
1.Interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2.Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3.Analisar trabalhos de pesquisa identificando o objetivo, a(s) hipótese(s), o método utilizado, as variáveis 
estudadas, a técnica de coleta e análise dos dados. 
4.Planejar e realizar diferentes modalidades de entrevistas, de acordo com os objetivos a serem alcançados 
e de forma apropriada aos contextos envolvidos. 
5.Utilizar os recursos da Matemática, da Estatística e da Informática para a análise e apresentação de dados 
e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 
de pesquisas e seu exercício profissional. 
 
Bibliografia básica: 
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  
OCAMPO, M. L. S. O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. 11. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 
VILLEMOR-AMARAL, A. E. & WERLANG, B. S. G.  (Orgs.). Atualizações em Métodos Projetivos 
para Avaliação Psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALCHIERI, J. C.; CRUZ, R. M. Avaliação psicológica: conceito, métodos e instrumentos. São Paulo. 
Casa do Psicólogo, 2004. 
ANASTASI, A.; URBINA, S.Testagem psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
Manuais de testes psicológicos. 
BAUMGARTL, V. O.; PRIMI, R. Contribuições da Avaliação Psicológica no Contexto 
Organizacional. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 
NORONHA, A. A. P.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. Facetas do fazer em Avaliação Psicológica. 
São Paulo: Vetor, 2006. 
PASQUALI, L.(Org.). Instrumentação psicológica. Fundamentos e práticas. Porto Alegre: Artmed, 
2009.  
 
 

  

http://www.livrariaresposta.com.br/v2/listagem2.php?editora=55
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ORIENTAÇÃO VOCACIONAL – 60 horas 
 

Pré-requisito: Não tem 
Ementa: 1. Diferentes perspectivas teórico-práticas em orientação vocacional. 2. A atuação do psicólogo 
nos processos de orientação vocacional. 
Habilidades:  
1.Interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2.Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3.Analisar trabalhos de pesquisa identificando o objetivo, a(s) hipótese(s), o método utilizado, as variáveis 
estudadas, a técnica de coleta e análise dos dados. 
4. Planejar e realizar diferentes modalidades de entrevistas, de acordo com os objetivos a serem alcançados 
e de forma apropriada aos contextos envolvidos. 
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 
de pesquisas e seu exercício profissional. 
 
Bibliografia Básica: 
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 
PASQUALI, L. (org.) Técnicas de exame psicológico: fundamentos das técnicas de exame psicológico. 
Brasília: Casa do Psicólogo, 2001. 
POLSTER, E.; POLSTER, M. Gestalt-terapia integrada. São Paulo: Summus, 2001.  
Bibliografia complementar 
ALCHIERI, J. C.; CRUZ, R. M. Avaliação psicológica: conceito, métodos e instrumentos. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2004. 
ANASTASI, A.; URBINA, S. Testagem psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
LUCCHIARI, D. H. P. S. (Org.). Pensando e vivendo a orientação profissional. São Paulo: Summus, 
1992 
NORONHA, A. A. P.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. Facetas do fazer em avaliação psicológica. 
São Paulo: Vetor, 2006. 
WHITAKER, D. A escolha da carreira. 7. ed. São Paulo: Moderna, 1991.  
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS EDUCACIONAIS I – 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Educacionais 
Ementa: 1. Práticas educacionais e processos de produção de subjetividade. 2. Processos instituintes e 
instituídos no campo da educação. 3. As condições de acesso e permanência na escola: contribuições da 
Psicologia. 
Habilidades: 
1.Identificar e descrever concepções e modelos educacionais;  
2.Identificar, descrever e analisar as condições que afetam o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, 
da linguagem e social, e o desempenho escolar, considerando o contexto educacional;  
3.Identificar, descrever e analisar intervenções psicológicas na área da educação;  
4.Realizar entrevistas com diferentes finalidades, nos contextos escolar, familiar, profissional e social;  
5.Descrever e analisar as relações entre contextos e processos psicológicos;  
6.Descrever e analisar a atuação do psicólogo na área educacional. 

 
Bibliografia Básica: 
ARDOINO, J.; LOURAU, R. As pedagogias institucionais. São Carlos, São Paulo: RiMa, 2003. 
DUARTE, M. R. T. Política e trabalho na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
LASTRES, H. M.; ALBAGLI, S. (Org.). Informação e globalização na era do conhecimento. Rio de 
Janeiro: Campus, 1999.  
 
Bibliografia Complementar: 
GUATTARI, F.; NEGRI, A. Os novos espaços de liberdade. Coimbra: Centelha, 1987. 
LINHARES, C.; LEAL, M. C. (Org.). Formação de professores: uma crítica à razão e política 
hegemônicas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
OLIVEIRA, D.; ROSAR, M. F. F. (Org.). Política e gestão da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 
2002. 
PATTO, M. H. S.Psicologia e ideologia. São Paulo: T. A. Queiroz, 1987. 
SILVA, T. T.. O Sujeito da educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS EDUCACIONAIS II– 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Educacionais 
Ementa: As instituições educacionais e o trabalho do psicólogo: perspectivas atuais. 2. Pesquisas 
contemporâneas brasileiras em Psicologia e Educação. 
Habilidades: 
1.Identificar e descrever concepções e modelos educacionais;  
2.Identificar, descrever e analisar as condições que afetam o desenvolvimento físico, cognitivo, 
afetivo, da linguagem e social, e o desempenho escolar, considerando o contexto educacional;  
3.Identificar, descrever e analisar intervenções psicológicas na área da educação;  
4.Realizar entrevistas com diferentes finalidades, nos contextos escolar, familiar, profissional e 
social;  
5.Descrever e analisar as relações entre contextos e processos psicológicos;  
6.Descrever e analisar a atuação do psicólogo na área educacional. 
 

Bibliografia Básica: 
ANTUNES, M. A. M..; MACHADO, A. M.; MEIRA, M. E. M.Psicologia escolar: práticas críticas. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.  
FERREIRA, N.S.C.; AGUIAR, M. A. S. (Org.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e 
compromissos. São Paulo: Cortez, 2000.  
LINHARES, C. F. S.; NUNES, C. Trajetórias de magistério: memórias e lutas pela reinvenção da 
escola pública. Rio de Janeiro: Quartet, 2000. 
 
Bibliografia complementar: 
FERREIRA, N.S.C.; AGUIAR, M. A. S. (Org.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e 
compromissos. São Paulo: Cortez, 2000. 
FRIGOTTO, G. et al.Os professores e a reinvenção da escola: Brasil e Espanha. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
LINHARES, C. F.S. A escola e seus profissionais: tradições e contradições. Rio de Janeiro: Agir, 
1989.  
MACHADO, A. M.; SOUZA, M.P.R. (Org.). Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 
MARASCHIN, C.; CARVALHO, D.; FREITAS, L. (Org.). Psicologia e educação: multiversos 
sentidos, olhares e experiências. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2003. ROCHA, M.; PROENÇA, M.; 
TANAMACHI, E. (Org.). Psicologia e educação: desafios teórico práticos. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2000. 
SPÓSITO, M. A ilusão fecunda. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1993. 
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PSICOLOGIA E PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTEMPORÂNEOS – 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Educacionais 
Ementa: 1. Processo de formação e contemporaneidade: análise de diferentes abordagens. 2. Tecnologia 
e formação. 3. Perspectivas do processo de formação na atualidade. Processos de formação e o trabalho 
do psicólogo.  
Habilidades: 
1.Identificar e descrever concepções e modelos de formação em variados contextos;  
2.Identificar, descrever e analisar as condições que afetam o potencial afetivo, cognitivo e social 
considerando o contexto de formação;  
3.Identificar, descrever e analisar intervenções psicológicas em processos de formação;  
4.Realizar entrevistas com diferentes finalidades, nos contextos escolar, familiar, profissional e social;  
5.Descrever e analisar as relações entre contextos e processos psicológicos;  
6.Descrever e analisar a atuação do psicólogo em processos de formação. 
 

Bibliografia Básica: 
BARROS, M. E. B.; LAVRADOR, M. C.; MACHADO, L. D. (Org.). Texturas da Psicologia. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2001. 
FOUCAULT, M. O nascimento da biopolítica. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2008. 
FOUCAULT, M.; SENELLART, M. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France 
(1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008.  
 
 
Bibliografia Complementar: 
BAPTISTA, L.A.S. A fábrica de interiores: a formação psi em questão. Niterói, EDUFF, 2000. 
CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Quem é o psicólogo brasileiro. São Paulo:Edicom, 1988.  
__________. Psicólogo Brasileiro. Práticas emergentes e desafios para a formação. São Paulo, Casa 
do Psicólogo, 1994. 
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Petrópolis: Vozes; Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1972. 
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PSICOLOGIA E MOVIMENTOS SOCIAIS – 60 horas 
 
Pré-requisito: Processos Grupais e Institucionais 
Ementa: 1. Os movimentos sociais no Brasil: histórico e análise. 2. Movimentos sociais: diferentes 
perspectivas. 3. Os movimentos sociais e o trabalho do psicólogo. 4. Movimentos sociais, direitos 
humanos e Psicologia: 5. Movimentos sociais e minorias étnicas, raciais e sexuais. 
Habilidades: 
1. Identificar aspectos da realidade social, econômica e cultural que podem representar parâmetros 
importantes para entender processos e tomar decisões no âmbito da Psicologia; 
2. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
3. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais.  
4. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos.  
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 
de pesquisas e seu exercício profissional.  
 
Bibliografia Básica: 
ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 1981.  
CHAUÍ, M. Conformismo e resistência. São Paulo: Brasiliense, 1986.  
______. Cultura e democracia. São Paulo: Cortez, 1989.  
DAGNINO, E. (Org.) Sociedade Civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  
 
Bibliografia complementar: 
CARDOSO, H. B. A questão étnica e os movimentos sociais. Revista Proposta, Experiências em 
Educação Popular, ano XV, n. 51. P. 5-8, nov. 1991.  
COSTA, J.; OLIVEIRA, P.; FERRAZZA, D. Psicologia social e direitos humanos: da luta contra a 
ditadura militar às manifestações atuais no Brasil. Revista de Psicologia da IMED, v. 6, n. 2, p. 70-80, 
2014. 
EVERS, T. Identidade: a face oculta dos novos movimentos sociais. Revista Novos Estudos. São Paulo: 
Cebrap, v. 2, n. 4, p. 11-23, abr. 1984. 
GOHN, Maria da Glória (Org). Movimentos sociais do Século XXI: antigos e novos atores sociais. 
Petrópolis, RJ. Vozes, 2003.  
_________.Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: 
Loyola, 2004. 
GUATTARI, F.; NEGRI, A. Os novos espaços de liberdade. Coimbra: Centelha, 1987.  
MARONI, A. A estratégia da recusa. SP: Brasiliense, 1982. 
MOISÉS, J. A. O Estado, as contradições urbanas e os movimentos sociais. In: ______. (Org.). Cidade, 
povo e poder. São Paulo: Paz e Terra, 1982. 
PAOLI, M. C.; SADER, E.; TELLES, V. S. Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos ao 
imaginário acadêmico. Revista Brasileira de História, São Paulo: Marco Zero, v. 3, n. 6, p. 129-149, set. 
1983. 
SADER, Emir. Quando novos personagens entram em cena. São Paulo: Brasiliense, 1988.  
SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1993. 
SPÓSITO, M. Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos sociais, juventude e educação 
pública. Revista Brasileira de educação. São Paulo: Anped., n. 13, p. 73-94, jan-abr. 2000. 
TELLES, V. S. Movimentos sociais: reflexões sobre a experiência dos anos 70. In: SCHERER-
WARREN; K. P. J. Uma revolução no cotidiano? Os novos movimentos sociais na América do Sul. São 
Paulo: Brasiliense, 1987.  
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS GRUPAIS E INSTITUCIONAIS I – 60 horas 

 
Pré-requisito: Processos Grupais e Institucionais 
Ementa: 1. Processos grupais: questões contemporâneas. O grupo como dispositivo. Experiências de 
práticas grupais. 
Habilidades: 
1.Identificar e descrever atuações no campo das práticas grupais;  
2.Identificar, descrever e analisar processos grupais;  
3.Identificar, descrever e analisar intervenções com grupos;  
4.Realizar entrevistas com diferentes finalidades, nos contextos escolar, familiar, profissional e social;  
5.Descrever e analisar as relações entre contextos e processos grupais;  
6.Descrever e analisar a atuação do psicólogo no âmbito das práticas grupais. 

 
Bibliografia Básica: 
ARDOINO, J.; LOURAU, R.. As pedagogias institucionais. São Carlos, SP: RiMa, 2003.  
GUATTARI, F. As três ecologias. 2. ed. Campinas: Papirus, 1990. 
LAPASSADE, G. Grupos, organizações e instituições. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 
 
Bibliografia complementar: 
BAREMBLITT, G. Grupos: teoria e técnica. RJ: Graal, 1982. 
HARDT, M.; NEGRI, A. Império. 6. ed. - Rio de janeiro: Record, 2004. 
JACÓ-VILELA, A.M.; MANCEBO, D (org.)  Psicologia Social: abordagens sócio-históricas e desafios 
contemporâneos. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999. 
NEGRI, A.; COCCO, G. M.Glob(AL): biopoder e lutas em uma América Latina globalizada. Rio de 
Janeiro: Record, 2005. 
NEGRI, A.; HARDT, M.; ZOLO, D.. (Orgs.). Cinco lições sobre império. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS GRUPAIS E INSTITUCIONAIS II– 60 horas 

 
Pré-requisito: Processos Grupais e Institucionais 
 
Ementa: Aprofundamento do estudo sobre temas e questões emergentes relacionados a Processos Grupais 
e Institucionais. 
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PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS – 60 horas 

 
Pré-requisito: História da Psicologia no Brasil 
 
Ementa: 1. Direitos Humanos no Brasil. 2. As práticas psicológicas e os direitos humanos no Brasil. 
3. Direitos Humanos e cidadania. 4. Direitos humanos e criminalização social na América Latina. 5. 
A atuação do psicólogo no campo dos Direitos Humanos. 6. Psicologia, Direitos Humanos e 
Racismo. 
 
Habilidades: 
1. Identificar aspectos da realidade social, econômica e cultural que podem representar parâmetros 
importantes para entender processos e tomar decisões no âmbito da Psicologia; 
2. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes 
contextos.  
3. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais.  
4. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 
acesso a estados subjetivos.  
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e 
divulgação de pesquisas e seu exercício profissional. 
 
Bibliografia Básica 
BOBBIO, N. A. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2004. 
CLASTRES, P. A arqueologia da violência. Rio de janeiro: Francisco Alves, 1978. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicologia e direitos humanos: subjetividade e exclusão. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004 
COSTA, A.O. Direitos tardios. São Paulo: Editora 34, 1997. 
DIMENSTEIN, G. Cidadão de papel: infância, adolescência e direitos humanos no Brasil. São 
Paulo: Ática, 2005. 
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. RJ: Graal, 1979. 
LASCH, C. A rebelião das elites e a traição da democracia. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995. 
MÉNDEZ, J. E.; O’DONNELL, G.; PINHEIRO, P. S. Democracia, violência e injustiça: o Não-
Estado de Direito na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 
Bibliografia complementar 
COIMBRA, C. M. B. Psicologia, direitos humanos e neoliberalismo. Revista Psicologia Política, v. 
1, n. 1, p. 139-148, jan./jun. 2001. 
ROSATO, C. M. Psicologia e direitos humanos: cursos e percursos comuns. Psicologia em Revista, 
v. 20, n. 1, p. 11-27, 2011. 
THOMPSON, A. F. G. Quem são os criminosos? Rio de Janeiro: Achiamé, 1983. 
 

 
 
 
  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=142443&nautor=91282&refino=1&sid=92313119510323651231034618&k5=38B36556&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=142443&tipo_pesq=editora&neditora=3651&refino=2&sid=92313119510323651231034618&k5=38B36556&uid=
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PSICOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E PROCESSOS DE EXCLUSÃO SOCIAL – 60 horas 

 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: 1. Exclusão social no Brasil: diferentes abordagens. 2. Contribuições da Psicologia para a análise 
e para a intervenção em processos de exclusão social. 3. Políticas públicas, direitos humanos, processos 
de exclusão social e racismos. 
Habilidades: 
1. Identificar aspectos da realidade social, econômica e cultural que podem representar parâmetros 
importantes para entender processos e tomar decisões no âmbito da Psicologia; 
2. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos. 
3. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais.  
4. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos.  
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 
de pesquisas e seu exercício profissional. 
 
Bibliografia Básica: 
BAUMAN, Z. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
BOCK, A. M. B. Psicologia e Compromisso Social. São Paulo: Cortez, 2003. 
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social. Petrópolis: Vozes, 1998 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (org.). Psicologia e direitos humanos: subjetividade e 
exclusão. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
 
Bibliografia Complementar: 
BAUMAN, Zygmunt. Espaços sociais: cognitivo, estético e moral. In: ______.Ética Pós-Moderna. São 
Paulo: Paulus, 1997. p.167-212.  
CASTEL, R. As Armadilhas da exclusão. In: CASTEL, Robert; WANDERLEY, Luis Eduardo; 
WANDERLEY, Mariangela B. (Org.). Desigualdade e a questão social. São Paulo: EDUC, 2004. p. 17-
50. 
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: limites e 
possibilidades. In: DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil.São Paulo: 
Paz e Terra, 2002. p. 279-301. 
FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Rio de Janeiro: Vozes, 1987. 
GUATTARI. F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 30–73. 
MARQUES, Vera R. B. A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso eugênico. Campinas: 
UNICAMP, 1994. 
IPEA. Desigualdade racial e políticas públicas no Brasil. Brasília, IPEA, 2010. Disponível em: 
<http//:sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt.../STF_-Ipea_-_março-1.pdf>. Acesso em: 10 jan. 
2015 
SANSONE, L. Racismo sem etnicidade: políticas públicas e discriminação racial em perspectiva 
comparada. Dados, Rio de Janeiro, v.41, n. 4, p. 751-783, 1998. 
SAWAIA, B. B. (org) As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 
SCHERER-WARREN, I. Cidadania sem fronteiras. São Paulo: Hucitec,1999. 
THEODORO, M. (org.) As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil: 120 anos após a 
abolição. Brasília: IPEA, 2010. Disponível em: 
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt.../STF_-Ipea_-_março-1.pdf 
TODOROV, Tzvetan. Memória do mal, tentação do bem. São Paulo: ARX, 2002. 
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PSICOLOGIA E FORMAS JURÍDICAS – 60 horas 
 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: 1. Poder e Formas Jurídicas. 2. O Estado de Direito e os não-privilegiados na América Latina. 
3. O Poder Judiciário e o processo de democratização brasileiro. 4. Análise histórica das instituições 
penais. 5. A prisão como fator criminógeno: o problema da reincidência. 6. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente: novas práticas e modelos de atenção e de internação. 7. Análise crítica da atuação da 
Psicologia no campo do Direito. 8. Novas possibilidades de intervenção em Psicologia Jurídica. 
Habilidades: 
1. Identificar aspectos da realidade social, econômica e cultural que podem representar parâmetros 
importantes para entender processos e tomar decisões no âmbito da Psicologia; 
2. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
3. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais.  
4. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos.  
5. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 
de pesquisas e seu exercício profissional. 
 
Bibliografia Básica: 
FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas.Rio de Janeiro: NAU Editora, 1996. 
FOUCAULT, M.Os anormais. São Paulo: MartnsFontes, 2002. 
GONÇALVES, H. S. Infância e violência no Brasil. Rio de Janeiro: NAU Editora: FAPERJ, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
BAZÍLIO, L . C. Jovens em conflito com a Lei. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2000. 
BAZÍLIO, L.C. O menor e a ideologia de segurança nacional. Belo Horizonte: Vega, 1985. 
BRITO, L.M.T. (Org.) Temas de Psicologia Jurídica. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1999. 
CARVALHO, S. (coord.) Crítica a execução penal. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2002. 
COSTA, C.G. O novo direito da infância e juventude no Brasil. UNICEF, 1999. 
RAGO, M. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1985. 
RIZZINI, I. Assistência à infância no Brasil: uma análise de sua construção. Rio de Janeiro:  
Universitária santa Úrsula, 1993. 
ZALUAR, A. Da revolta ao crime S.A. São Paulo: Moderna, 1996. 

 
 
 
 

 
ESTUDOS MONOGRÁFICOS EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Educacionais 
 
Ementa Livre: Elaboração de projeto e realização de monografia sobre tema(s) teórico(s) em 
Psicologia Institucional. 
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PSICOLOGIA, SAÚDE E TRABALHO – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas em Saúde 
Ementa: 1. As categorias e os conceitos implicados na relação entre o processo de produção e o processo 
saúde/doença. 2. Psicodinâmica do trabalho. 3. Modelos de intervenção em saúde do trabalhador. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia.  
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais. 
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 
acesso a estados subjetivos. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
7. Descrever e analisar a atuação do psicólogo na área de saúde do trabalhador. 
 
Bibliografia Básica: 
CANGUILHEM, G. O Normal e o Patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 
CLOT, Y. A função psicológica do trabalho. Petrópolis:Vozes, 2006. 
FIGUEIREDO, M.; ATHAYDE, M. R.; BRITO, J. C.;ALVAREZ, D. (Org.). Labirintos do trabalho: 
interrogações e olhares sobre o trabalho vivo. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
FALZON, P. Ergonomia.São Paulo: EdgardBlucher, 2007. 
LANCMAN, S; SZNELMAN, L. I. (orgs.) Christophe Dejours: da Psicopatologia à Psicodinâmica do 
Trabalho. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Brasília: Paralelo 15, 2004. 
LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D.; SANFELICE, J. L. (Orgs.). Capitalismo, trabalho e educação. 
Campinas: Autores Associados, 2005. 
SCHWARTZ, Y. DURRIVE, L. (Orgs.) Trabalho & Ergologia: conversas sobre a atividade humana. 
Niterói: EdUFF, 2007. 
WISNER, A. A inteligência no trabalho: textos selecionados de ergonomia. São Paulo: Fundacentro, 
1994. 

 
 
 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA, SAÚDE E TRABALHO – 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia, Saúde e Trabalho 
Emental: Debate e aprofundamento sobre temas relacionados à Psicologia, Saúde e Trabalho 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS EM SAÚDE I – 60 horas 

 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: 1. História da sexualidade. 2. Práticas em saúde, sexualidade e Direitos Sexuais. 3. As epidemias 
e os modelos de atuação dos profissionais de saúde: o advento do HIV/AIDS. 4. Estudos atuais em saúde 
e sexualidade. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia.  
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais.  
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
7. Descrever e analisar a atuação do psicólogo na área da saúde. 
 
Bibliografia Básica: 
FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: a vontade de saber. RJ: Graal, 1977. 
HEILBORN, M. L.(Org.). O aprendizado da sexualidade: reprodução e trajetórias sociais de jovens 
brasileiros. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz; Garamond, 2006. 
MONTEIRO, S.; VARGAS, E. (Orgs.) Educação, comunicação e tecnologia educacional:interfaces 

com o campo da saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 
 

Bibliografia complementar: 
BARBOSA, R. M.; PARKER. (Orgs.) Sexualidades pelo avesso. Direitos, identidades e poder. Rio de 
Janeiro: IMS/UERJ; São Paulo: Editora 34, 1999. 
HEILBORN, M. L. (org.) Sexualidade. O olhar das ciências sociais. RJ: Jorge Zahar, 1999. 
LEONARDI, V. Violência e direitos humanos nas fronteiras do Brasil: história social da Aids, das 
drogas e de sua prevenção. Brasília, DF: Paralelo 15, 2007 
MONTEIRO, S. Qual prevenção?: AIDS, sexualidade e gênero em uma favela carioca. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2002. 
PAIVA, V. Fazendo arte com a camisinha. Sexualidades jovens em tempos de Aids. São Paulo: 

Summus, 2000. 
PARKER, R.; BARBOSA, R. (Orgs.) Sexualidades Brasileiras. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996. 
PARKER, R. Na contramão da AIDS. Sexualidade, intervenção e política. Rio de Janeiro: ABIA, São 

Paulo: Editora 34, 2000. 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS EM SAÚDE II– 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas em Saúde 
Ementa: 1. Práticas comunitárias de atenção primária em saúde. 2. Estágio atual das experiências em 
programas específicos (mulheres, drogadictos, portadores de HIV etc.). 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes 
contextos.  
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais.  
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 
acesso a estados subjetivos. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
7. Descrever e analisar a atuação do psicólogo na área da saúde. 
 
Bibliografia Básica: 

ACSELRAD, G. (Org.) Avessos do prazer. Drogas, aids e direitos humanos. RJ: Fiocruz, 2000. 
BERQUÓ, E. S. Sexo & vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil. Campinas, São Paulo: 
Editora da Unicamp, 2003. 
GALVÃO, L.; DÍAZ (Orgs.) Saúde sexual e reprodutiva no Brasil. São Paulo: 
Hucitec/PopulationsCouncil, 1999.  
 

Bibliografia complementar: 
BASTOS, F. I.; MESQUITA, F. Drogas e AIDS: estrategias de redução de danos. São Paulo: 
Hucitec, 1994.  
GIFFIN, K.; COSTA, S. H. (orgs.) Questões da saúde reprodutiva. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. 
LEONARDI, V. Violência e direitos humanos nas fronteiras do Brasil: história social da Aids, das 
drogas e de sua prevenção. Brasília, Distrito Federal: Paralelo 15, 2007.  
PAIVA, V. Em tempos de AIDS: sexo seguro, prevencao, drogas, adolescentes, mulheres, apoio 
psicologico aos portadores. SP: Summus, 1992.  
PARKER, R. G. Na contramão da AIDS: sexualidade, intervenção, política. Rio de Janeiro: ABIA, 
São Paulo: Editora 34, 2000. 
 

 
 
 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS EM SAÚDE III – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas em Saúde 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na consturção teórica e na prática 
profissional da Psicologia e Práticas em Saúde. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL– 60 horas 

 
 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas em Saúde 
Ementa: 1. Histórico dos movimentos da Reforma Psiquiátrica. 2. As propostas de desinstitucionalização 
da loucura e a luta antimanicomial. 3. Contextualização da assistência psiquiátrica e das políticas de saúde 

mental no Brasil. 4. Práticas cotidianas em saúde mental nos serviços e rede social. 5. Atuação do 
psicólogo em saúde mental. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia.  
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos. 
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais.  
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
 
Bibliografia Básica: 
CANGUILHEM, G. O Normal e o Patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. 
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 5. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.  
 LEONARDIS, O. de; MAURI, D.; NICÁCIO, F.; ROTELLI, F. (Orgs.).Desinstitucionalização. São 
Paulo: Hucitec, 1990.  
 
Bibliografia Complementar: 
DELEUZE, G. Crítica e Clínica. São Paulo: Editora 34, 1997. 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Lisboa: Assírio & Alvim, 
1972. 
________.O que é a Filosofia. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. 
FOUCAULT, M.História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 
GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1993. 
PELBART, P. P. Da Clausura do Fora ao Fora da Clausura. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
________. A Nau do Tempo-Rei. Rio de Janeiro: Imago, 1993. 

 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL– 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas em Saúde 
Emental: Debate e aprofundamento do estudo em políticas de saúde mental. 
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PSICOLOGIA HOSPITALAR – 60 horas 
 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: 1. O papel do psicólogo na instituição hospitalar. 2. O trabalho em equipe interdisciplinar. 3. A 
criança hospitalizada. 4. A família e o doente. 5. O paciente terminal. 6. A morte. 7. Formas de 
intervenção/atendimento em hospital geral. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia.  
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais.  
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
7. Descrever e analisar a atuação do psicólogo na área da saúde. 
 
Bibliografia básica: 
ANGERAMI-CAMON, V. A. E a psicologia entrou no hospital. São Paulo: Pioneira, 1998. 
BAPTISTA, M. N.; DIAS, R. R. Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 
SILVEIRA, N. Jung: vida e obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
 
Bibliografia complementar 
ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). Atualidades em psicologia da saúde. São Paulo: Thomson, 2004. 
ANGERAMI-CAMON, V. A.. A Psicologia no hospital. 2. ed. São Paulo: Thomson,  
2003 
3. JUNG, C. G. Memórias, sonhos e reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 
KUBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais tem para ensinar a medicos, 
enfermeiras, religiosos e aos seus proprios parentes. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
RAMOS, D. G. A psique do corpo: uma compreensão simbólica da doença. São Paulo: Summus, 1994. 
SIMONETTI, Alfredo. Manual de psicologia hospitalar: o mapa da doença. 4. ed. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2008.  
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CORPO E SAÚDE – 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas em Saúde 
Ementa: 1. Análise histórica da relação do homem como o corpo. 2. O corpo como objeto de estudo e 
intervenção da Medicina. 3. Os discursos sobre o corpo. 4. A questão dos cuidados com o corpo. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia.  
3. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais.  
5. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos. 
6. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
7. Descrever e analisar a atuação do psicólogo na área da saúde. 
 
Bibliografia Básica: 
BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 
PROST, A.; VINCENT, G. História da vida privada: da Primeira Guerra a nossos dias. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. Vol. 5. 
SANT’ANNA, D. B. de. Políticas do corpo: elementos para uma história das práticas corporais.2. ed.São 
Paulo: Estação Liberdade, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 
DEL PRIORE, M. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil colonia. 
2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995.  
DEL PRIORE, M. Corpo a corpo com a mulher: pequena história das transformações do corpo feminino 
no Brasil. São Paulo: Editora SENAC, 2000. 
ELIAS, N. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.  
FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1985.  
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro Edições Graal, 1984.  
GOFFMAN, E. Estigma. Rio de Janeiro: LTC, 1988.  
RODRIGUES, J. C. O corpo na história. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999. 
 

 
 
 
 

 
ESTUDOS MONOGRÁFICOS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS EM SAÚDE –  

60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas em Saúde 
Ementa: Elaboração de projeto e realização de monografia sobre tema(s) teórico(s) em psicologia e 
saúde. 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO I– 60 horas 

 
Pré-requisito: Teorias da Constituição do Sujeito 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na construção em Teorias da 
Constituição do Sujeito. 
 
Objetivos 
OBJETIVO GERAL: 
Abordar aspectos fundamentais da clínica psicanalítica em Freud e em Lacan, evidenciando a relação 
entre a prática clínica e a origem da noção de constituição do sujeito evidenciando sua origem na clínica 
da psicanálise. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Compreender as especificidades da clínica psicanalítica; Abordar a ética relativa a essa clínica; 
Abordar as clínicas da psicose e do autismo; Abordar questões relativas à clínica psicanalítica com 
crianças 
 
Bibliografia Básica 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1 FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Psicanálise 
silvestre. vol. XI. 207- 213 p. Rio de Janeiro: Imago, 1977. 
2 _________. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Recordar, repetir e 
elaborar. vol. XII. 191- 203 p. Rio de Janeiro: Imago, 1977. 
3 _________. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Conferência XVII – 
Transferência vol. XVI. 207- 213 p. Rio de Janeiro: Imago, 1977. 
4 _________. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Conferência XVIII- 
Terapia analítica vol. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1977. 
5 _________. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Dois verbetes de 
enciclopédia – (A) Psicanálise. vol. XVIII. 207- 213 p. Rio de Janeiro: Imago, 1977. 
6 _________. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Análise terminável e 
interminável. vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1977. 
7 LACAN, Jacques. O seminário. Livro 5. As formações do Inconsciente, A dialética do desejo e da 
demanda na clínica e no tratamento das neuroses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
8 MILLER, Jaques-Allain. Percurso de Lacan: uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988. 
9 _________. Matemas I. . Cap. 4. Clínica e psicose. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996 
 
Bibliografia Complementar 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
1 FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: 
Imago, 1977. 
2 LACAN, Jacques. A direção da cura e os princípios de seu poder. In: ______. Escritos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
3 _________. Intervenções sobre a transferência. In: ______. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1998. 
4 _________. O seminário, livro 11. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1988. 
RUDINESCO, Elizabeth; PLON, Michel. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge  Zahar, 
1998. 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO II– 60 horas 

 
Pré-requisito: Teorias da Constituição do Sujeito 
Ementa: Sexualidade e teoria da libido. As teorias freudianas da pulsão.. 

 
 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO III – 60 horas 

 
Pré-requisito: Teorias da Constituição do Sujeito 
Ementa: 1.A teoria das neuroses. 2. A segunda tópica. 
 
Bibliografia básica:  
FREUD, S. (1916-17). Conferências introdutórias sobre psicanálise (Parte III). Obras Psicológicas 
Completas– Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. vol. XVI. 
FREUD, S. (1923). O ego e o id.Obras Psicológicas Completas – Edição Standard Brasileira. Rio de 
Janeiro: Imago, 1980. vol. XIX. 
FREUD, S. (1926). Inibições, sintomas e ansiedade.Obras Psicológicas Completas – Edição Standard 
Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. vol. XX. 
 
Bibliografia complementar:  
CRESPO, N. S. Modernidade e o declínio do pai: uma abordagem psicanalítica. Vitória: EDUFES, 2003. 
FREUD, S. (1900). A interpretação dos sonhos. Obras Psicológicas Completas – Edição Standard 
Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. Vol. IV e vol. V. 
FREUD, S. (1901). Sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Obras Psicológicas Completas – Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. Vol. VI. 
FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Obras Psicológicas Completas – Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980. Vol. VIII. 
LACAN, J. O seminário: livro 5: as formações do inconsciente, [1957-1958]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1999. 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE E PSICOPATOLOGIA – 60 horas 

  
Pré-requisito: Saúde e Psicopatologia 
Ementa: 1. Os grandes quadros psicopatológicos. 2. As afecções neuro-psiquiátricas. 3. Doenças 
psicossomáticas. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3.Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos. 
4. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
 
Bibliografia básica:  
DELEUZE, G.Anti-édipo: capitalismo e esquizofrenia. RJ: Imago, 1976. 
KUSNETZOFF, Juan Carlos. Introdução à psicopatologia psicanalítica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1982. 
MELO, A. L. N. de. Psiquiatria. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: Fundação Nacional de 
Material Escolar, 1979. 
 
Bibliografia complementar:  
BARLOW, D. H. Manual clínico dos transtornos psicológicos. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 1999. 
BIRMAN, J. A. Psicopatologia na pós-modernidade: as alquimias do mal-estar da atualidade. Revista 
Latino Americana de Psicopatologia, v. 2., n. 1, 1999. pp. 35-49. 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais . 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2008.  
DALGALARRONDO, P.; SONENREICH, C.; ODA, A. M. G. R. (Orgs.). História da psicopatologia: 
textos originais de grandes autores. São Paulo: Lemos, 2004. 
MIRANDA-S, L. Compêndio de psicopatologia & semiologia psiquiátrica. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-10: classificação estatística de doenças e problemas 
relacionados à saúde. 6. ed. São Paulo: EdUSP, 1998. 
 

  



154 
 

  

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS CLÍNICAS I – 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Clínicas 
Ementa: 1. A Psicologia Analítica: dissidência freudiana. 2. Inconsciente pessoal e coletivo. 3. 
Psicoterapia analítica: a função transcendente. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3.Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos. 
4. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
 
Bibliografia básica:  
GRINBERG, L. P. Jung: o homem criativo. 2. ed. São Paulo: FTD, 2003. 
JUNG, C. G. O Homem e seus simbolos. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.  
SILVEIRA, N. da. Jung: vida e obra. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1986. 
 
Bibliografia complementar 
JUNG, C. G. Aion: estudos sobre o simbolismo do si-mesmo. Petropolis: Vozes, 1982. 
JUNG, C. G. Arquetipos e inconsciente colectivo. 2. ed. Buenos Aires: Editorial Paidos, 1974.  
JUNG, C. G. Estudos sobre psicologia analitica. 3. ed. Petropolis, RJ: Vozes, 1991.  (Obras completas 
de C. G. Jung; v.VII)  
JUNG, E. Animus e anima. São Paulo: Cultrix, 1991. 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS CLÍNICAS II– 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Clínicas 
Ementa: 1. As características essenciais do processo terapêutico, as principais indicações; os critérios 
para avaliação dos resultados. 2. Ideologia no campo da Psicologia. 3. Recursos técnicos no trabalho 
psicoterapêutico. 4. Análise e treinamento de situações clínicas. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3.Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos. 
4. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
 
Bibliografia básica:  
DOR, J. Estruturas e Clinicas da Psicanálise. Rio de Janeiro: Timbre, 1991. 
LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro; Jorge Zahar, 1998. 
LACAN, J. O seminário: livro 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
 
Bibliografia Complementar: 
CRESPO, N. S. Modernidade e declínio do pai: uma abordagem psicanalítica. Vitória: EDUFES, 2003. 
QUINET, A. As quatro mais uma condições de análise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991. 
RABINOVICH, D.S. Clínica da pulsão. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004. 
SOLER, C. A psicanálise na civilização. Rio de Janeiro: Contracapa, 1998. 
_____. Artigos Clínicos. Salvador: Fator, 1991. 

 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS CLÍNICAS III – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Clínicas 
Ementa: Estudo de questões cruciais da clínica psicológica. 

 
 
 

 
ESTUDOS MONOGRÁFICOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Clínicas 
Ementa Livre: Elaboração de projeto e realização de monografia sobre tema(s) teórico(s) em psicologia 
clínica ou sobre caso(s) clínico(s). 
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ESTUDOS INTERDISCIPLINARES – 60 horas 
 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: Conexões teóricas e/ou práticas da psicologia com outros campos do saber: ciências sociais, 
filosofia, literatura, artes, educação e saúde. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3.Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 
acesso a estados subjetivos. 
4. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
 
Bibliografia básica:  
MELLO FILHO, J. Psicossomática Hoje . Porto Alegre: Artes Médicas, 2010. 
RAMOS, D. A psique do corpo . SP: Summus, 1994 
STRAUB, R. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial . Porto Alegre: Artmed, 2014 
 
Bibliografia complementar:  
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (Org.). Atualidades em psicologia da saúde. São Paulo: 
Thomson, 2004. 
CAIXETA, Marcelo. Psicologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
MELLO FILHO, Júlio de. Concepção psicossomatica: visão atual. 7. ed. -. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1994 
PAIVA, Luiz Miller.; SILVA, Alina M. A. de Paiva Nogueira da. Medicina psicossomatica: 
psicopatologia e terapeutica. 3. ed. rev. aum. e atual. - São Paulo: Artes Médicas, 1994. 
TAVARES, Maria Tereza G. Tavares. Imagem corporal: conceito e desenvolvimento. Barueri, SP: 
Manole, 2003. 
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ESTUDOS INTERDISCIPLINARES II – 60 horas 

 
Pré-requisito:Não tem 
Ementa: Aprofundamento de estudos relativos às conexões da psicologia com outros campos do saber. 
Psicologia e diversidades étnico-raciais: saberes e culturas. 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTALT-TERAPIA – 60 horas 
 
Pré-Requisito: História da Psicologia 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na construção teórica e na prática 
profissional da Gestalt-Terapia 
 
Objetivos 
OBJETIVO GERAL: 
Compreender as bases do pensamento humanista e suas aplicações clínicas nas modalidades: Gestalt-
Terapia, ACP de Rogers e Psicodrama. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 
Identificar as bases do pensamento humanista e associá-las às matrizes do pensamento psicológico: 
fenomenologia e existencialismo. Compreender as aplicações clínicas do humanismo 
 
Bibliografia Básica 
 
FIGUEIREDO, L.C. Matrizes do pensamento psicológico. Petrópolis: Vozes, 1998. 
RIBEIRO, Jorge Ponciano. Gestalt-terapia: refazendo um caminho. 3. ed. - São Paulo: Summus, 1985. 
142p. ((Novas buscas em psicoterapia ; v.24). 
SCHEEFFER, Ruth. Aconselhamento psicológico: teoria e prática. 7. ed. - Sao Paulo: Atlas, 1980. 
 
Bibliografia Complementar 
FLANAGAN & FLANAGAN. Teorias de Aconselhamento e de Psicoterapia. Rio de Janeiro: LTC – 
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 2006. 
HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Petrópolis: Vozes, 1993. 
ROGERS, Carl R. A terapia centrada no paciente. São Paulo: Martins Fontes, 1975. 
ROGERS, Carl R. Um jeito de ser. Sao Paulo: EPU, 1983. 
ROGERS, CARL R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Moraes, 2001 
  



158 
 

  

 
 

ESTUDOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA E PRÁTICAS EDUCACIONAIS – 60 horas 
 

Pré-requisito: Estágio Básico I 
Ementa: 1. O trabalho do psicólogo no campo educacional. 2. Processos de gestão e intervenção 
em instituições educacionais. 3. Os desafios e impasses vivenciados no cotidiano das instituições 
educacionais.  
Habilidades: 
1. Elaborar relatos científicos, pareceres, relatórios técnicos e outras comunicações profissionais.  
2. Apresentar relatos e relatórios em público.  
3. Levantar informação bibliográfica em fontes especializadas através de meios convencionais e 

eletrônicos.  
4. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
5. Utilizar diferentes métodos de investigação científica adequados aos objetos de estudo e aos 

contextos específicos. 
6. Planejar e realizar várias formas de intervenção com diferentes finalidades em diferentes 

contextos. 
7. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos sociais e processos psicológicos. 

Eixos Estruturantes: 
1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 

 
Bibliografia Básica: 
ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
CASTORIADIS, C. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
GENTILI, P. (org.).Pedagogia da Exclusão. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
Bibliografia Complementar: 
ARIÈS, P. Sexualidades Ocidentais. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
COSTA, A. O. Direitos Tardios. São Paulo: Editora 34, 1997. 
DONZELOT, J. A polícia das famílias. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 
FOUCAULT, M. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 
MACHADO, A. M.; SOUZA, M. P. R. (Orgs.). Psicologia escolar: em busca de novos rumos. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
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SEMINÁRIOS CLÍNICOS II– 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia e Práticas Clínicas 
Ementa: 1. Estudos de casos clínicos. 2. Aprofundamento de questões teóricas e práticas no campo da 
clínica psicológica. 
Habilidades: 

1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e 
outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 

2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Reconhecer e situar historicamente as diferentes tendências na psicologia clínica, seus 

pressupostos e desenvolvimentos posteriores. 
4. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos sociais e processos psicológicos. 
5. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes 

contextos.  
6. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de 

acesso a estados subjetivos. 
7. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 

Eixos Estruturantes: 
1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 

 
Bibliografia Básica 
FREUD. S. Caso clínico Anna O. In: FREUD, S.; BREUER, J. Estudos sobre a histeria.Obras 
psicológicas completas – Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro:Imago, 1980. vol. II.FREUD, 
S. Fragmentos da análise de um caso de histeria (caso Dora). Um caso de histeria: três ensaios 
sobre a teoria da sexualidade e outros trabalhos. Obras psicológicas completas – Edição Standard 
Brasileira. Rio de Janeiro:Imago, 1976.FREUD, S. História de uma neurose infantil (Homem dos 
lobos). História de uma neurose infantil e outros trabalhos.Obras psicológicas completas – Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro:Imago,  1974. 
 
Bibliografia complementar: 
CRESPO, N. S. Modernidade e declínio do pai: uma abordagem psicanalítica. Vitória: EDUFES, 
2003. 
FREUD, S. (1900). A interpretação dos sonhos. Obras psicológicas completas – Edição Standard 
Brasileira. Rio de Janeiro:Imago, 1980. vol. IV e vol. V. 
FREUD, S. (1900). Sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Obras psicológicas completas – 
Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro:Imago, 1980. vol. VI. 
FREUD, S. (1900). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Obras psicológicas completas – 
Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro:Imago, 1980. vol. VIII. 
LACAN, J. O seminário: livro 4: A relação do objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. 
 

 
 

SEMINÁRIOS CLÍNICOS III – 60 horas 
 
Pré-requisito:Psicologia e Práticas Clínicas 
Ementa: Conceitos Fundamentais da Clínica Psicanalítica. 

 
 

SEMINÁRIOS CLÍNICOS IV – 60 horas 
 
Pré-requisito:Psicologia e Práticas Clínicas 
Ementa: Estudo de questões cruciais da Clínica Psicanalítica. 



160 
 

  

 
 

ESTUDOS MONOGRÁFICOS EM PSICOLOGIA II – 60 horas 
 
Pré-requisito:História da Psicologia no Brasil; Pesquisa em Psicologia III 
Ementa: Elaboração e desenvolvimento de projeto de trabalho de campo ou bibliográfico em temas de 
Psicologia. Redação de texto teórico/científico em Psicologia. 
 

 
 

ESTUDOS EM PSICOLOGIA II – 60 horas 
 
Pré-requisito: Processos Cognitivos 
Ementa: Aprofundamento do estudo de temas em Psicologia. 
 
Objetivo Geral: 
Delimitar o campo das psicoses e do autismo a partir da noção de estrutura psíquica que Lacan introduz 
em seu ensino ao realizar um retorno a Freud  
 
Objetivo Específico: 
Abordar a questão das psicoses e do autismo a partir do discurso da psicanálise, circunscrevendo os 
elementos conceituais necessários para o diagnóstico clínico e a direção do tratamento. 
 
Bibliografia Básica 
FREUD, S. (1996). Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Edição standard das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., vol. 7). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho 
original publicado em 1905) 
FREUD, S. (1996) “Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia 
(Dementia paranoides)”. In Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. 
Salomão, trad., vol. 11). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1911)  
FREUD, S. (1996). Pulsões e destinos da pulsão. In Edição standard das obras psicológicas completas de 
Sigmund Freud (J. Salomão, trad., vol. 7). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1915) 
FREUD, S. (1996). Sobre o narcisismo: uma introdução. In Edição standard das obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., vol. 7). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original 
publicado em 1914) 
FREUD, S. (1996). A Negativa. In Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud 
(J. Salomão, trad., vol. 7). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1925) 
LACAN, J. (1998). O estádio do espelho como formador da função do eu. In Escritos. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor. (Trabalho original publicado em 1949). 
LACAN, J. (1998). De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. In Escritos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. (Trabalho original publicado em 1958). 
 
Bibliografia Complementar 
FREUD, S. (1996) A perda da realidade na neurose e na psicose, In Edição standard das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., vol. 19). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho 
original publicado em 1924) 
FREUD . (1996) Neurose e psicose, In Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud (J. Salomão, trad., vol. 19). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1924) 
AJURIAGUERRA, J. & MARCELLI, D. (1991). Manual de psicopatologia infantil. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
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ESTUDOS EM PSICOLOGIA III – 60 horas 

 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: Debate de temas atuais vinculados aos novos campos de atuação da Psicologia. 

 
 

SEMINÁRIO EM PSICOLOGIA II – 60 horas 
 
Pré-requisito: História da Psicologia 
Ementa: Debate sobre temas contemporâneos em Psicologia. 

 
 

ESTUDOS COMPLEMENTARES EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 60 horas 
 
Pré-requisito: Avaliação Psicológica 
Ementa: A avaliação psicológica e prática em contextos específicos: avaliação neuropsicológica adulta e 
infantil; avaliação para contextos de risco e vulnerabilidade social; avaliação para contextos de orientação 
e planejamento de carreira; avaliação psicológica em contextos organizacionais e do trabalho; avaliação 
psicológica em contexto esportivo. 
Habilidades 

1-Planejar e realizar diferentes modalidades de avaliação psicológica, de acordo com os objetivos a 
serem alcançados e de forma apropriada aos contextos envolvidos. 
2-Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e 
divulgação de pesquisas e seu exercício profissional. 
3-Compreender os diferentes contextos e construtos para avaliação eficaz em processos de: avaliação 
neuropsicológica adulta e infantil; avaliação para contextos de risco e vulnerabilidade social; 
avaliação para contextos de orientação e planejamento de carreira; avaliação psicológica em contextos 
organizacionais e do trabalho; avaliação psicológica em contexto esportivo. 

Eixo Estruturante 
1-Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. 
2-Práticas profissionais. 

Bibliografia Básica:  
PASQUALI, Luiz. Instrumentação Psicológica: conceitos e pratica. Porto Alegre, Artmed, 2010.  
CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico-V. 5 a ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
ANASTASI, Anne; URBINA, Susana. Testagem Psicológica. 7. ed: Porto Alegre: Artmed, 2000  
 
Bibliografia Complementar: 
SISTO; F. F.; NORONHA, A. P. P.; SANTOS, A. A. A. Facetas do fazer em avaliação Psicológica. 
Rio de Janeiro: Vetor, 2006.  
ALCHIERI, João Carlos; CRUZ, Roberto Moraes. Avaliação Psicológica: conceitos, métodos e 
instrumentos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 
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PSICANÁLISE E CRIMINOLOGIA I – 60 horas 
 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: Debate sobre temas contemporâneos em Psicologia. 
 
Ementa: Teses da Criminologia italiana, da Psiquiatria e da Psicanálise acerca de crimes nas psicoses. A 
emergência e a crítica da noção de “periculosidade” em Direito Penal. Responsabilidade do sujeito na 
Psicanálise e no Direito Penal. História do dispositivo penal da Medida de Segurança. História dos 
manicômios judiciários na Europa e no Brasil. Possibilidades de extensão da Reforma Psiquiátrica 
brasileira para o paciente judiciário sob medida de segurança. O dispositivo legal da Lei 10.216/2001. 
Experiências inovadoras de tratamento do paciente judiciário sob medida de segurança no Brasil. A 
experiência capixaba. Dez anos do Plano Nacional de Saúde Prisional e a fundação da Política Pública de 
Saúde Prisional em 2014. Novos desafios.  
Habilidades 

1-Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2- Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3- Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 

 
Eixos Estruturantes 
Interfaces com Campos Afins do Conhecimento 
 
Bibliografia Básica:  
BECCARIA, C. Dos delitos e das penas. São Paulo, Martin Claret, 2003. 
FOUCAULT, M. História da loucura na Idade Clássica, São Paulo, ed. Perspectiva, 1993 
FOUCAULT, M. A evolução da noção de “indivíduo perigoso” na Psiquiatria Legal do Século XIX, 
in: Ditos e Escritos V: Ética, Sexualidade e Política. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2004 
LACAN, J. Escritos, Rio de Janeiro, JZE, 1998 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.216 de 06 de Abril de 2001 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria interministerial N.1 de 2 de Janeiro de 2014 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria N. 94 de 14 de Janeiro de 2014 in: DOU de 15/01/2014 (n. 10, 
Seção 1, pág. 37). 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. (2006). Caso Ximenes Lopes versus 
Brasil. Sentença de 4 de julho de 2006. (Mérito, Reparações e Custas). Disponível em 
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf 
BRASIL, Ministério Público Federal. Parecer sobre medidas de segurança e hospitais de custódia e 
tratamento psiquiátrico sob a perspectiva da Lei 10.216/2001. Brasília: MPF, 2011. 
DELGADO, P. G. G. Psiquiatras, Juízes e Loucos: Modelos de Interação entre a Psiquiatria e a 
Justiça, na Conjuntura da Luta pela Cidadania Plena e Reforma Psiquiátrica no Brasil. Tese de 
Doutorado apresentada ao Departamento de Medicina Preventiva, Universidade de São Paulo /USP, 
1992. 
DELGADO, P. G. G. As razões da tutela. Modelos de Interação entre a Psiquiatria e a Justiça, na 
Conjuntura da Luta pela Cidadania Plena e Reforma Psiquiátrica no Brasil.Rio de Janeiro: Te 
Corá Editora, 1992. 
DELGADO, P. G. G. Saúde Mental e Direitos Humanos: 10 anos da lei 10.216/2001. In: Arquivos 
Brasileiros de Psicologia V.63 n.2, 2011  
FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas, Rio de Janeiro, NAU editora, 1999 
GUIRAUD, P. Lesmeurtresimmotivés. in: Documents de labibliothèque de l’ECF, n. 1, « Le 
langage », fevereiro 1996. 
LACAN, J. (1932) Da psicose paranóica em suas relações com a personalidade Rio de Janeiro, Editora 
Forense Universitária, 1987. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf
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LACAN, J. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, 2003 
LOMBROSO, C. O homem delinquente. Porto Alegre, RivardoLens, 2001. 
MALEVAL, J.-C. (s/d) Meurtreimmotivé et fonctiondupassage à l’actepourlesujetpsychotique, in 
Quarto n. 71, p.39-45. 
SAUVAGNAT, F. (s/d) Jacques Lacan et la criminologieen 1950, in Quarto, n.75, pp.50-55. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Programa de Atenção Integral ao 
Paciente Judiciário:Revista Responsabilidades, TJ/MG, vol. 2, n.1; vol. 2 n.2; vol.3 n.1 TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Programa de Atenção Integral ao Paciente 
Judiciário:Revista Responsabilidades, TJ/MG, n.1, Agosto de 2011. 
 

 
 

 
BASES EPISTEMOLÓGICAS DA PSICOLOGIA – 60 horas 

 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: Ementa: Diferenças entre os discursos mitológico, religioso, filosófico e científico. A 
construção do pensamento científico. O estatuto de cientificidade da ciência e a psicologia como ciência. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes 
especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
3. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos. 
4. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos seu exercício profissional. 
Eixos Estruturantes. 
Fundamentos Epistemológicos e Históricos 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BACHELARD, G. Epistemologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1977. 
CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. 
KOYRÉ, A. Estudos de história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 
CANGUILHEM, G. Estudos de História e de Filosofia das Ciências - Concernentes aos Vivos e à 
Vida. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 
BLANCHÉ, R. La notion de fait psychique. Paris: Librarie Felix Alcan, 1935. 
JACOB, F. O jogo dos possíveis. Lisboa: GradivaPublicações, 1989. 

 
 

TRANSDISCIPLINARIDADE E INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL– 60 horas 
 
Pré-requisito: Processos Grupais e Institucionais 
Ementa: Perspectiva transdisciplinar e práticas de intervenção institucional. 

 
 

TEMAS ATUAIS EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS I – 60 horas 
 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: Estudo de temas relativos às políticas públicas de proteção social da infância e da juventude. 
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PSICOLOGIA, POLÍTICAS SOCIAIS E SUBJETIVIDADE– 60 HORAS 

 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: Aprofundamento e debate de temas relativos à interface das políticas sociais com os processos 
de produção de subjetividade. 

 
 

ARTE E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE– 60 HORAS 
 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: Estudo de questões relativas à conexão entre a experiência estética e os processos de produção 
de subjetividade. 

 
 

 
TÓPICOS AVANÇADOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL I– 60 HORAS 

 
Pré-requisito: Não tem 
Ementa: Aprofundamento teórico de questões relativas ao âmbito da Rede de Políticas de Saúde mental. 

 
 

ESTUDOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA I– 60 HORAS 
 
Pré-requisito:Teorias da constituição do sujeito 
Ementa:Psicoterapia e psicologia analítica. Ferramentas e técnicas auxiliares ao processo terapêutico. 
Outras abordagens terapêuticas e a colaboração com o processo de atendimento psicoterápico. 
Habilidades: 
1. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso 
a estados subjetivos 
Eixo Estruturante 
Práticas profissionais 
 
Bibliografia Básica:  
WHITMONT, Edward C. A busca do símbolo: conceitos básicos de psicologia analítica. 8. ed. São Paulo: 
Cultrix, 2008. 
JUNG, C. G. A energia psíquica. Petrópolis, RJ: Vozes, 1990. X 
JUNG, C. G. O espirito na arte e na ciência. Petrópolis: Vozes, 1987. 140p. - (Obras completas de C. G. 
Jung; 15) 
JUNG, C. G. O Homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
 
Bibliografia Complementar: 
GRINBERG, Luiz Paulo. Jung: o homem criativo. São Paulo: FTD, 2003. 
URRUTIGARAY, Maria Cristina. Arteterapia: a transformação pessoal pelas imagens. Rio de Janeiro: 
Wak, 2004. 
GIORDANO, Alessandra. Contar histórias: um recurso arteterapêutico de transformação e cura. São 
Paulo: Artes Médicas, 2007. 
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ESTUDOS ÉTNICOS: UMBANDA E CANDOMBLÉ – 60 HORAS 

 

Pré-requisito: Não tem 
 

Ementa: Religião, Antropologia e Psicologia. Religiões Afro-Brasileiras: conceitos e características. 
Umbanda e Candomblé: duas religiões nacionais. História da Umbanda. História do Candomblé. Orixás, 
Inkices e Voduns: Candomblé Ketu, Angola e Jeje. Caboclos, Pretos-Velhos, Exus e Pombas Giras: 
Entidades de Umbanda. A psicologia e a relação dos indivíduos com seus Orixás. 
 

Objetivo geral: 
Compreender as bases antropológicas, sociológicas e psicológicas das relações do indivíduo com os 
Orixás a partir da mitologia afrobrasileira.  
 

Objetivos específicos:  
1. Compreender o funcionamento das religiões de matriz africana: Umbanda e Candomblé. 
2. Associar a relação da personalidade dentro das religiões afro-brasileiras. 
 
Bibliografia Básica:  
BASTIDE, R. O Candomblé da Bahia, São Paulo, Nacional, 1978.  
FIGUEIREDO, L. C. Matrizes do pensamento psicológico. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
Bibliografia Complementar: 
ATKINSON, R. Introdução à Psicologia. Porto Alegre, Artes Médicas, 1995.  
CORREA, Norton F. Batuque do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Ed da UFRGS, 1992.  
JUNG, C. G. Psicologia e religião. 6. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 129p. - (Obras completas de C. 
G.Jung ; v.XI/1) ISBN 8532604447 (broch.)  
LIGIERO Z. & DANDARA: Umbanda: Paz, Liberdade e Cura. RJ, Record, 1992. 
LINS, A. Xangô de Pernambuco: a Substância dos Orixás. RJ, Pallas Ed. 2004. 
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PSICOLOGIA E PRÁTICAS EM EMERGÊNCIAS E DESASTRES – 60 HORAS 

 

Pré-requisito: Não tem 
 

Ementa: Conceitos de Emergências e Desastres. Políticas públicas. Defesa Civil e Segurança Pública. 
Stress Pós-Traumático. Saúde Mental. Luto. Formação Profissional. Intervenções no campo da Psicologia 
das Emergências e dos Desastres. 
 

Objetivo geral: 
Discriminar as tendências atuais das Políticas Públicas, focando no campo das Emergências e dos 
Desastres, assumindo uma postura crítica a partir da abordagem sócio-histórica. 
Refletir sobre a realidade brasileira.  
Refletir sobre e analisar o papel do psicólogo na área das Emergências e do Desastres 
 

Objetivos específicos:  
Fornecer conhecimentos teórico e prático, a partir da apresentação de casos e situações em equipe, 
visando apresentar aos alunos graduandos em Psicologia a atuação com pessoas e/ou pacientes, de forma 
individual e grupal, em situações de crise e emergência bem como prestar assistência psicológica a 
pessoas envolvidas em situações de tragédias e catástrofes. 
 
Bibliografia Básica:  
GUASSELLI, Laurindo Antonio; OLIVEIRA, Guilherme Garcia de; ALVES, Rita de Cássia 
Marques (Org.). Eventos extremos no Rio Grande do Sul: inundações e movimentos de 
massa. Porto Alegre, RS: Evangraf, 2013. 205 p. (03 exemplares) 
PATTO, Maria Helena Souza (Org.). A Cidadania negada: políticas públicas e formas de viver. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009. 605 p. ISBN 9788573965650 (broch.). (11 exemplares) 
SAWAIA, Bader Burihan. As Artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da 
desigualdade social. 6. ed. -. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 156 p. (05 exemplares) 
 
Bibliografia Complementar: 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2011).. Psicologia de emergências e desastres na 
América Latina: promoção de direitos e construção de estratégias de atuação. Brasília: CFP. 100 p.  
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2011). Textos geradores – II Seminário Nacional de 
Psicologia em Emergências e Desastres; Brasília: CFP. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2011).  Relatório do V Seminário Nacional de Psicologia 
e Políticas Públicas. 
FRANCO, M.H.P. (2015). A Intervenção Psicológica em Emergências: Fundamentos para a Prática. 
São Paulo: Ed. Summus.  
MALAGUTTI, W.; MARTINS , F.C.A. (2011).  Atuação Multidisciplinar em Emergências. São Paulo: 
Editora Martinari. 383 p. 
SANTOS, E.F.(2013). Psicoterapia Breve: Abordagem Sistematizada de Situações de Crise. São Paulo: 
Editora Ágora. 
VALÊNCIO, N.; SIENA, M.; MARCHEZINI, M.; GONÇALVES, J.C. (2009). Sociologia dos desastres 
– construção, interfaces e  perspectivas no Brasil. São Carlos : RiMa Editora, 2009. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E PSICOLOGIA DO TRÂNSITO – 60 HORAS 

 

Pré-requisito: Não tem 
 

Ementa: 1. História da Psicologia do Trânsito no Brasil. 2. Políticas públicas de Trânsito. 3. Psicologia 
Ambiental. 4. Trânsito e mobilidade Urbana. 5. Comportamento do usuário de trânsito. 6. Intervenções 
psicossociais no trânsito. 
 

Objetivo geral: 
Fornecer subsídios teóricos e metodológicos que possibilitem a análise de fenômenos psicossociais 
contemporâneos a partir do campo teórico-conceitual da Psicologia do Trânsito. 
 

Objetivos específicos:  
1. Analisar fenômenos psicossociais contemporâneos relacionados a Psicologia do Trânsito e 
Mobilidade Humana; 
2. Articular os conceitos das teorias de referência na disciplina com a realidade social, produzindo 
interpretações acerca das relações das praticas sociais de exclusão e inclusão na esfera da educação para 
o trânsito, o trânsito e  transporte; 
3. Produzir relatórios e análise teórica sobre os fenômenos investigados. 
 
Bibliografia Básica:  
BOCK, A.M.B; GONÇALVES, M.G.M.; LIEBESNY, B (orgs) A dimensão subjetiva da realidade: 
uma leitura sócio-histórica. São Paulo: Cortez. 2009. 
ROZESTRATEN, R. J. A.Psicologia do trânsito: conceitos e processos básicos. São  Paulo: 
EPU/EDUSP. 1998. 
VASCONCELOS, E. A. O que é trânsito. São Paulo: Brasiliense. 1995. 
WRIGHT, Ch. L. O que é transporte urbano? São Paulo, SP: Ed. Brasiliense. 1988.Bibliografia  
 
Complementar: 
DUALIBI, S.; PINSKY, I.; LARANJEIRA, R. Álcool e direção: beber ou dirigir. Um guia pratico para 
educadores, profissionais da saúde e gestores de políticas públicas. São Paulo: Unifesp.  2010. 
HOFFMAN, M.H.; CRUZ, R.M.; ALCHIERI (orgs). Comportamento Humano no Trânsito. São 
Paulo: Casa do Psicólogo. 2003.  
MATTA, R. Fé em Deus e pé na tábua. Ou como e porque o trânsito enlouquece no Brasil. Rio de 
Janeiro: Rocco. 2010. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – Conferência Pan-Americana sobre segurança no 
Trânsito: Respostas do setor de Saúde ao desafio para um trânsito nas Américas. Brasília, 08 e 
09/12/2005.  
ROZESTRATEN, Reinier J.A. Psicopedagogia do Trânsito. Campo Grande: Ed. São Francisco. 2005. 
ROZESTRATEN, Reinier J.A. Educando para o Trânsito. Campo Grande: Livraria São Francisco. 2005 
VASCONCELOS, Eduardo. Mobilidade, equidade e sustentabilidade. Analise das políticas públicas. 
Annablume, São Paulo. 2006. 
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TEORIA E PRÁTICA EM HABILIDADES SOCIAIS – 60 HORAS 

 

Pré-requisito: Não tem 
 

Ementa: 1. O campo das habilidades sociais. 2. Habilidades Sociais: definição, importância e aplicações. 
3. Avaliação das habilidades sociais. 4. Intervenções em Habilidades Sociais com diferentes grupos e 
populações. 
 

Objetivo geral: 
Conhecer o campo das habilidades sociais em seus aspectos conceituais, metodológicos e práticos, tendo 
em vista a implementação de propostas de desenvolvimento de habilidades sociais com diferentes grupos 
e populações. 
 

Objetivos específicos:  
1. Conhecer o campo das habilidades sociais 
2. Conhecer metodologias de avaliação das habilidades sociais 
3. Vivenciar estratégias em grupo para desenvolvimento de habilidades sociais 
4. Planejar intervenções em grupo para desenvolvimento das habilidades sociais com diferentes 

populações 
 
Bibliografia Básica:  
CABALLO, V. E. Manual de avaliação e treinamento das habilidades sociais. São Paulo: Santos, 
2003. 408  
CABALLO, V. E.; ARDILA, R. Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento. São 
Paulo: Santos, 1996. 873 p.  
DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. (Orgs.). Habilidades sociais, desenvolvimento e 
aprendizagem: questões conceituais, avaliação e intervenção. Campinas, SP: Alínea, 2003. 310 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. Psicologia das relações interpessoais: vivências para o 
trabalho em grupo. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 231 p. 
DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. (Orgs.). Habilidades sociais: intervenções efetivas em 
grupo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 288 p.  
DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. (Orgs.). Psicologia das habilidades sociais: diversidade 
teórica e suas implicações. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 231 p. 
DEL PRETTE, Z. A. P. (Org.). Psicologia escolar e educacional: saúde e qualidade de vida: explorando 
fronteiras. 4. ed. rev. Campinas, SP: Alínea, 2011. 221 p.  
DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. (Orgs.). Psicologia das habilidades sociais na 
infância: teoria e prática. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 276 p. 
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DESENVOLVIMENTO E ACONSELHAMENTO DE CARRREIRAS – 60 HORAS 

 

Pré-requisito: Não tem 
 

Ementa: Conceituação e evolução história da Orientação Profissional e de Carreira (OPC). Diferentes 
teorias em desenvolvimento de carreira. Formação em OPC no Brasil e no mundo. O desenvolvimento de 
carreira e o mundo do trabalho. Pesquisas em desenvolvimento de carreira. A carreira no ciclo vital. 
 

Objetivo geral: 
Conhecer o campo de Orientação Profissional e Carreira em seus aspectos conceituais, metodológicos e 
práticos, visando a implementação de propostas de Orientação Profissional e Carreira em diferentes grupos 
e populações. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Discutir com os alunos as relações entre a carreira interna e externa e sobre a relação entre 
desenvolvimento de carreira e mundo do trabalho; 
2. Levar o aluno ao conhecimento da história do desenvolvimento e aconselhamento de carreira, bem 
como de abordagens, autores e construtos importantes na área; 
3. Discutir métodos, questões e resultados de pesquisas desenvolvidas no Brasil e no exterior no âmbito 
do desenvolvimento e aconselhamento de carreira; 
4. Identificar problemas de pesquisa no âmbito do desenvolvimento de carreira nas diferentes etapas do 
ciclo vital. 
 
Bibliografia Básica:  
BORGES-ANDRADE, J. E.; ABBAD, G. da S.; MOURÃO, L. (Org.). Treinamento, desenvolvimento 
e educação em organizações e trabalho: fundamentos para à gestão pessoas. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 576 p.  
PASQUALI, L. Instrumentação Psicológica: conceitos e prática. Porto Alegre, Artmed, 2010. 
KRUMM, D. Psicologia do trabalho: uma | introdução à psicologia industrial/organizacional. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. 371 p. ISBN 8521614284 (broch.) 
 
Bibliografia Complementar: 
AGUIAR, M. À. S. (Org.). Para onde vão a orientação e a supervisão educacional?. 6. ed. Campinas, 
SP: Papirus, 2009. 160 p. 
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE 
TRABALHO. Abertura e ajuste do mercado de trabalho no Brasil: políticas para conciliar os desafios de 
emprego e competitividade. São Paulo: Ed. 34, 1999. 471 p. ISBN 9788573261356 (broch.). 
CUNHA, M. P. e.; MARQUES, Carlos Alves. Comportamento organizacional e gestão de empresas. 
2. ed. - Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000. 419 p. 
DEL PRETTE, Z. A. P. (Org.). Psicologia escolar e educacional: saúde e qualidade de vida: explorando 
fronteiras. 4. ed. rev. Campinas, SP: Alínea, 2011. 221 p.  
FERES J.: ZONINSEIN, J. (Org.). Ação afirmativa e universidade: experiências nacionais comparadas. 
Brasília, DF: Ed. Unb, 2006. 303 p. 
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6.11.5.2. Ementas das unidades curriculares optativas ofertadas pelo 
Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento 

 
 

ESTUDOS COMPLEMENTARES EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I  
60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento I 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na construção teórica e na prática 
profissional relacionados ao tema da infância. 

 
 

ESTUDOS COMPLEMENTARES EM PSICOLOGIA DO  
DESENVOLVIMENTO II – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento II 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na construção teórica e na prática 
profissional relacionados ao tema da Adolescência, Adultez e Terceira Idade. 

 
 

ESTUDOS COMPLEMENTARES EM PSICOLOGIA DO  
DESENVOLVIMENTO III – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento I 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões teóricas e metodológicas emergentes no campo de 
estudo da Psicologia do Desenvolvimento. 

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I – 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento I 
Ementa: Debate sobre temas relacionados à infância. 

 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento I 
Ementa: Debate sobre temas relacionados da Adolescência, Adultez e Terceira Idade. 

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO III – 60 horas 
 
Pré-requisito: Processos Básicos III 
Ementa: Debates sobre temas contemporâneos relacionados à Psicologia do Desenvolvimento. 
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DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM: FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO –60 horas 
 

Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento II 
Ementa: 1.Fatores de risco e proteção ao desenvolvimento cognitivo, linguístico, comportamental e 
emocional. 2.Conceituação de auto-eficácia, resiliência e coping. 3.Mediação do desenvolvimento infantil 
e da aprendizagem: aspectos teóricos, avaliativos e de intervenção. 
 
Bibliografia Básica: 
ASSIS, S. G.; PESCE, R. P.; AVANCI, J. Q.Resiliência: enfatizando a proteção dos adolescentes. Porto 
Alegre: Artmed, 2006.  
DESSEN, M. A.; COSTA JÚNIOR, A. L. A Ciência do desenvolvimento Humano: tendências atuais 
e perpectivas futuras. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
MARTURANO, E. M.; LINHARES, M. B. M; LOUREIRO, S. R. (Orgs.). Vulnerabilidade e proteção: 
indicadores na trajetória de desenvolvimento do escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.  
 
Bibliografia Complementar:  
BRONFENBRENNER, U. A Ecologia do Desenvolvimento Humano: Experimentos naturais e 
planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
LÚRIA, A. R. Fundamentos de Neuropsicologia. São Paulo: EDUSP, 1981.  
 

 
 

 
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E MORAL – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia do Desenvolvimento I 
Ementa: 1.Desenvolvimento cognitivo e moral: fundamentos teóricos e metodológicos. 2.Método clínico. 
3.Estágios de desenvolvimento. 4.Relações entre o afeto e a cognição. 5.Temas recentes de estudos na 
área. 6.Avaliação cognitiva e moral. 7.Introdução à intervenção nos contextos cognitivo e moral. 
 
Bibliografia Básica: 
CARRAHER, T.N. O método clínico usando dos exames de Piaget. São Paulo, Cortez editora, 1989 
COLL,C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação: Psicologia 
evolutiva. Porto Alegre, Artmed, 2004. Vol 1. 
PIAGET, J. (1932). O juízo moral na criança. Trad. ElzonLenardon. São Paulo, Summus, 1994a 
PIAGET, J. (1964). Seis estudos de psicologia. Trad. Maria Alice Magalhães D'Amorim e Paulo Sérgio 
Lima Silva. 20.ed. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1994b.  
WADSWORTH, B.J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. 2ª ed.São Paulo, 
Pioneira, 1989. 
 
Bibliografia Complementar: 
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PESQUISA DE CAMPO EM PSICOLOGIA – 60 horas 
 
Pré-requisito: Pesquisa em Psicologia II 
Ementa: 1. Execução do projeto de pesquisa elaborado na disciplina Pesquisa em Psicologia III: 
realização da coleta, organização e análise dos dados. 2.Elaboração de resumos. 3.Elaboração de relatório 
de pesquisa. 
Habilidades: 
1. Interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
2. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
3. Analisar trabalhos de pesquisa identificando o objetivo, a(s) hipótese(s), o método utilizado, as 

variáveis estudadas, a técnica de coleta e análise dos dados. 
4. Utilizar método experimental, de observação, e outros métodos de investigação científica. 
5. Planejar e realizar diferentes modalidades de entrevistas, de acordo com os objetivos a serem 

alcançados e de forma apropriada aos contextos envolvidos. 
6. Utilizar os recursos da Matemática, da Estatística e da Informática para a análise e apresentação de 

dados e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia. 
7. Identificar elementos que permitam nortear por princípios éticos suas ações na produção e divulgação 

de pesquisas. 
 
Bibliografia Básica: 

BAUER, M.; GASKELL, G. (2002). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: Um manual 
prático. Petrópolis: Vozes. 
DANCEY, C.; REIDY, J. (2006). Estatística sem matemática para a psicologia: Usando SPSS para 
Windows. Porto Alegre: Artes Médicas. 
PEREIRA, J. (2001). Análise de dados qualitativos: Estratégias metodológicas para as ciências da saúde, 
humanas e sociais. São Paulo: EDUSP. 
PEREIRA, J. (2001). Análise de dados qualitativos: Estratégias metodológicas para as ciências da saúde, 
humanas e sociais. São Paulo: EDUSP. 
 
Bibliografia Complementar: 
ANASTASI, A.; URBINA, S. (2000). Testagem psicológica. Porto Alegre: Artmed.  
PASQUALI, L.Psicometria, teoria e aplicações: a teoria classica dos testes picológicos. Brasilia: UNB, 
1997. 
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PESQUISA EM PSICOLOGIA: PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS–60 horas 
 
Pré-requisito: Pesquisa em Psicologia I 
Ementa: Treinamento para utilização de procedimentos ou softwares específicos de análise de dados. 
Habilidades: 
1. Selecionar e utilizar recursos (procedimentos ou softwares) no âmbito da análise de dados qualitativos 

de interesse para a pesquisa em Psicologia. [e/ou] 
2. Selecionar e utilizar recursos (procedimentos ou softwares) no âmbito da análise de dados 

quantitativos de interesse para a pesquisa em Psicologia. [e/ou] 
3. Conjugar utilização de procedimentos de análise combinando dados quantitativos e qualitativos em 

casos em que tal possibilidade se justificar. 
 

Bibliografia Básica: 
1. BAUER, M.; GASKELL, G. (2002). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: Um manual 

prático. Petrópolis: Vozes. 
2. DANCEY, C.; REIDY, J. (2006). Estatística sem matemática para a psicologia: Usando SPSS 

para Windows. Porto Alegre: Artes Médicas. 
3. PEREIRA, J. (2001). Análise de dados qualitativos: Estratégias metodológicas para as ciências 

da saúde, humanas e sociais. São Paulo: EDUSP. 
 
Bibliografia Complementar: 
ANASTASI, A. & URBINA, S. (2000). Testagem psicológica. Porto Alegre: Artmed.  

 
 

 
ESTUDOS COMPLEMENTARES EM PESQUISA EM PSICOLOGIA I - 60 horas 

 
Pré-Requisito: Psicologia Social I 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na construção teórica e na prática 
profissional relacionados ao tema Pesquisa em Psicologia I. 

 
 

 
ESTUDOS COMPLEMENTARES EM PESQUISA EM PSICOLOGIA II – 60 horas 

 
Pré-Requisito: Não tem 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na construção teórica e na prática 
profissional relacionados ao tema Pesquisa em Psicologia II. 

 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA EM PSICOLOGIA I – 60 horas 

 
Pré-Requisito: Pesquisa em Psicologia I 
Ementa: Aprofundamento teórico e metodológico das técnicas e fundamentos da pesquisa em psicologia. 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA EM PSICOLOGIA II – 60 horas 

 
Pré-Requisito: Não tem 
Ementa: Aprofundamento teórico e metodológico das técnicas e fundamentos da pesquisa em psicologia. 

 
 

 
ESTUDOS COMPLEMENTARES EM PSICOLOGIA SOCIAL I – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia Social I 
Ementa: Aprofundamento do estudo de temas e questões teóricas e metodológicas emergentes no campo 
de estudo da Psicologia Social. 

 
 
 

 
ESTUDOS COMPLEMENTARES EM PSICOLOGIA SOCIAL II – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia Social I 
Ementa: Aprofundamento do estudo de temas e questões teóricas e metodológicas emergentes no campo 
de estudo da Psicologia Social. 

 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA SOCIAL I – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia Social I 
Ementa: Debate sobre temas contemporâneos relacionados à Psicologia Social 

 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA SOCIAL II – 60 horas 

 
Pré-requisito: Psicologia Social I 
Ementa: Debate sobre temas contemporâneos relacionados à Psicologia Social 
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PSICOLOGIA SOCIAL: DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA – 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia Social I 
Ementa: 1.Breve História dos Direitos Humanos no Brasil. Psicologia e direitos humanos: compromisso 
ético. 2.Identidade social e mitos: edenismo, indolência e não-violência. 3.Intolerância e violência. 
4.Controle social: utilização político-ideológica da violência. 5.Movimentos sociais contra a violência: 
minorias sociais, religiosas, étnicas, sexuais e geracionais. 6.Investigações desenvolvidas no âmbito da 
psicologia social. 
 
Bibliografia Básica: 
BOCK, Ana Mercês Maria. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (BRASIL). Psicologia e direitos 
humanos: práticas psicológicas: compromissos e comprometimentos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2001.  
GOHN, Maria da Glória Marcondes. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e 
contemporâneos. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2008.  
MACHADO, Adriana Marcondes et al. Psicologia e direitos humanos: educação inclusiva, direitos 
humanos na escola. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo: Brasília, DF: Conselho Federal de Psicologia: 
Comissão Nacional de Direitos Humanos, 2008.  
PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (BRASIL). BRASIL Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos. Programa Nacional de Direitos Humanos: PNDH 3: Decreto nº 7.037, de 21 de 
dezembro de 2009. Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2010. 
SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 3. ed. - São Paulo: Loyola, 2005. 143 p. - 
(Estudos brasileiros; n.1)  
SILVA, Marcus Vinícius de Oliveira; CASTRO, Ana Luíza de Souza. CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA (BRASIL) (Org.). Psicologia e direitos humanos: subjetividade e exclusão. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, Brasília, DF: Conselho Federal de Psicologia, 2004. 242 p. (Psicologia e direitos 
humanos).  
 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, Ângela Maria de Oliveira (Org.). Violência, exclusão social e desenvolvimento humano: 
estudos em representações sociais. Brasília: Ed. UnB, 2006. 
BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu.; MALATIAN, Teresa. Políticas migratórias: fronteiras dos 
direitos humanos no século XXI. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os Estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder 
a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000.  
MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. Petropolis: 
Vozes, 2001.  
STECANELA, Nilda; FERREIRA, Pedro Moura. Mulheres e direitos humanos: desfazendo imagens, 
(re)construindo identidades. Caxias do Sul, RS: Ed. São Miguel, 2009.  
PEDROSO, Regina Célia. FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Estado autoritário e ideologia policial. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: Fapesp, 2005. 209 
p. (Histórias da intolerância. Intolerância étnica & intolerância política;6)  
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JUVENTUDE E PSICOLOGIA SOCIAL – 60 horas 
 
Pré-requisito: Psicologia Social I; Psicologia do Desenvolvimento II 
Ementa: Aspectos históricos, culturais e sociais da juventude. Grupos de convivência: família, escola, 
pares. Identidade. Sexualidade. Autonomia. Participação no processo social. Juventude na sociedade 
brasileira. O jovem e o trabalho no Brasil. Gênero e inserção profissional dos jovens. Juventude urbana e 
juventude rural 
 
Bibliografia Básica: 
DORNO, Rubens de Camargo Ferreira; ALVARENGA, Augusta Thereza de; VASCONCELLOS, Maria 
da Penha C. Jovens, trajetórias, masculinidades e direitos.São Paulo: FAPESP, Edusp, 2005.  
NOVAES, Regina.; RIBEIRO, Renato Janine.; VANNUCHI, Paulo.Juventude e sociedade: trabalho, 
educação, cultura e participação.São Paulo: Instituto Cidadania: Fundação Perseu Abramo, 2004.  
ABRAMO, Helena Wendel; FREITAS, Maria Virginia de.; SPOSITO, Marilia Pontes.Juventude em 
debate.2. ed. - São Paulo: Cortez: Ação Educativa, 2002.  
ABRAMO, Helena Wendel; BRANCO, Pedro Paulo M. (Org.).Retratos da juventude brasileira: 
análises de uma pesquisa nacional.São Paulo: Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo, 2005.  
 
Bibliografia Complementar: 
AQUINO, Luseni; CASTRO, Jorge Abrahão de; ANDRADE, Carla (Org.).Juventude e políticas sociais 
no Brasil.Brasília, DF: IPEA, 2009.  
ABRAMOVAY, Miriam. UNESCO.Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina: 
desafios para políticas públicas.Brasília, DF: UNESCO, 2002.  
ANDRIANI, Ana Gabriela P.; OZELLA, Sergio.Adolescências construídas: a visão da psicologia sócio-
histórica.São Paulo: Cortez, 2003.  
ABRAMOVAY, Miriam et al. Gangues, gênero juventudes:donas de rocha e sujeitos cabulosos.Brasília, 
DF: Secretaria de Direitos Humanos, 2010.  
CASTRO, Maurício Barros de; STEPHAN, Gustavo.Juventudes rurais: cultura e desenvolvimento.Rio 
de Janeiro: Instituto Souza Cruz, 2007  
POLÍTICAS públicas de-para-com juventudes. -.2. ed. - Brasília: UNESCO, c2004. 
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ESTUDOS COMPLEMENTARES E PROCESSOS BÁSICOS I – 60 horas 
 

Pré-requisito:Processos Psicológicos Básicos I 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na construção teórica e na prática 
profissional relacionados aos temas motivação e emoção. 

 
 
 

 
ESTUDOS COMPLEMENTARES E PROCESSOS BÁSICOS II – 60 horas 

 
Pré-requisito:Processos Psicológicos Básicos II 
Ementa: Aprofundamento do estudo de questões emergentes na consturção teórica e na prática 
profissional relacionados ao tema da aprendizagem. 

 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS BÁSICOS I – 60 horas 

 
Pré-requisito:Processos Psicológicos Básicos I 
Ementa: Debate e aprofundamento sobre temas relacionados à motivação e emoção. 

 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS BÁSICOS II – 60 horas 

 
Pré-requisito:Processos Psicológicos Básicos II 
Ementa:Debate e aprofundamento sobre temas relacionados à aprendizagem. 
 

 
 

 
ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA – 60 horas 

 
Pré-requisitos: Processos Básicos II e Psicologia Social I 
Ementa: Comportamento humano em sociedades. Ciências das Práticas Culturais. Níveis de seleção do 
comportamento e unidade de análise de práticas culturais.Contingências, metacontingências e níveis de 
análise do comportamento humano. Modificação de práticas culturais. 
Habilidades:  
1. Delimitar e descrever práticas culturais; analisar, descrever e interpretar metacontingências das quais 

dependem o planejamento e a modificação de práticas culturais;  
2. Ler e interpretar publicações científicas que abordam a análise comportamental da cultura. 

 
Bibliografia básica: 
SKINNER, B.F. (1977). Walden II. Tradução organizada por R. Moreno e N.R.Saraiva. São Paulo: EPU.  
SKINNER, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: McMillan. Portuguesetranslation: J. 
C. Todorov & R. Azzi (Translators), Ciência e comportamento humano. Brasília (Brazil): 
EditoraUniversidade de Brasilia, 1967. 
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ETOLOGIA E PSICOLOGIA – 60 horas 

 
Pré-requisito: Processos Básicos I 
Ementa: Natureza e cultura, Biologia e Psicologia. Estudos comparativos: comportamento sexual, 
cuidado parental, comunicação, cooperação e altruísmo, enganação.  
Habilidades:  

1. Interpretar pesquisas etológicas; 
2. Estabelecer analogias e homologias entre o comportamento humano e de animais não humanos. 

 
Bibliografia Básica: 
OTTA, E.; YAMAMOTO, M.E. Psicologia Evolucionista. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
PINKER, S. Tábula Rasa: a negação contemporânea da natureza humana. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004.  
RIDLEY, M. O que nos faz humanos: genes, cultura e experiência. Rio de Janeiro: Record, 2008.  
DENNETT, D.C. Brainstorms: ensaios filosóficos sobre a mente e a psicologia. São Paulo: UNESP, 
2006.  
 
Bibliografia Complementar: 
RIDLEY, M. Rainha de copas: o sexo e a evolução da natureza humana. Lisboa: Gradiva, 1993.  
DENNETT, D.C. Quebrando o encanto: a religião como fenômeno natural. São Paulo: Globo, 2006.  
HYRD, S. B. Mãe natureza: uma visão feminina da evolução: maternidade, filhos e seleção natural. Rio 
de Janeiro: Campus, 2001. 
DALY, M.; WILSON, M. A verdade sobre Cinderela: uma visão darwinista do cuidado parental. 
Coimbra: Quarteto, 2002.  
FISHER, H. Anatomia do amor: a história natural da monogamia, do adultério e do divórcio. Rio de 
Janeiro: Eureka, 1995.  
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PSICOLOGIA DO TRABALHO: ANÁLISE E INTERVENÇÃO - 60 horas 
 

Pré-Requisitos: Psicologia Social do Trabalho 
Ementa: 1.Análise Psicossocial do Trabalho e a linguagem no/do trabalho.2.Análise de cargo e 
análises quantitativas do mundo do trabalho 3.Movimento Operário Italiano e mapas de risco. 
4.Ergonomia e a Análise Ergonômica do Trabalho. 5.Psicodinâmica do Trabalho, Clínica da Atividade 
e Ergologia. 
Habilidades:  
1. Realizar levantamento bibliográfico referente a análises de situação reais de trabalho, por meios 

convencionais ou eletrônicos. 
2. Buscar conhecimentos em áreas afins que auxiliem na compreensão da organização do processo 

produtivo, da organização do trabalho e da atividade de trabalho. 
3. Interpretar comunicações científicas e relatórios acerca de análises de trabalho. 
4. Gerir encontros com trabalhadores em situação de trabalho. 
5. Descrever, analisar e interpretar situações de trabalho em contextos culturais e econômicos 

diversos. 
Competências:  
1. Capacidade de aplicação de teorias em situações concretas de trabalho  
2. Capacidade de análise e interpretação de demandas de intervenção em situações de trabalho. 
3. Capacidade de articulação de conhecimentos interdisciplinares para formulação de hipóteses, 

modelos de intervenção e instrumentos de avaliação em situações de trabalho. 
4. Capacidade de análise das relações psicossociais de trabalho. 
5. Capacidade de síntese e produção de relatórios de intervenção e análise de atividade de trabalho 

em situação. 
6. Capacidade de comunicação com trabalhadores sobre atividade de trabalho. 

 
Objetivo Geral:  
Fornecer subsídios teóricos e metodológicos que possibilitem a análise de atividade de trabalho em 
situações concretas de trabalho, subsidiando apesquisa e intervenção no campo da Psicologia do 
Trabalho. 
 
Objetivos Específicos: 
Analisar demandas de intervenção em situações de trabalho; 
Produzir hipóteses explicativas sobre problemas identificados; 
Analisar a atividade de trabalho e relações psicossociais de trabalho; 
Produzir modelos de intervenção e de avaliação das transformações de situações de trabalho; 
Produzir relatórios e análise teórica das situações de trabalho e suas transformações. 
 

Bibliografia Básica: 
CLOT, Yves.A função psicológica do trabalho.Petrópolis: Vozes, 2006. 
DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E.; JAYET, C. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da 
Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas. 1994. 
GUÉRIN, F. et al.Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia.São Paulo: 
Edgar Blucher: Fundação Vanzolini, 2001. 
ODDONE, Ivar et al.A luta dos trabalhadores pela saúde.São Paulo: Hucitec, 1986. 
SATO, Leny.SOUZA, Proença Rebello de.Contribuindo para desvelar a complexidade do cotidiano 
através da pesquisa etnográfica em psicologia. Psicologia USP,v.12,n.2,São Paulo,2001. Disponível 
em: http://www.scielo.br. 
SATO, L.Prevenção de agravos à saúde do trabalhador: replanejando o trabalho através das 
negociações cotidianas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 18(5), 1147-1166, set-out, 
2002. 
SCHWARTZ, Yves;DURRIVE, Louis (org.). Trabalho e ergologia: conversas sobre a atividade 
humana.Niterói: EDUFF, 2007 

http://www.scielo.br/
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Bibliografia Complementar: 
CLOT, Yves.A função psicológica do trabalho.Petrópolis: Vozes, 2006. 
DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E.; JAYET, C. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da Escola 
Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas. 1994 
GUÉRIN, F.; LAVILLE, A.; DANIELLOU, F.; DURAGGOURG, J.; KERGUELEN, A. 
Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia.São Paulo: Edgar Blucher: 
Fundação Vanzolini, 2001. 
ODDONE, Ivar et al.A luta dos trabalhadores pela saúde.São Paulo: Hucitec, 1986. 
SATO, Leny.SOUZA, Proença Rebello de.Contribuindo para desvelar a complexidade do cotidiano 
através da pesquisa etnográfica em psicologia. Psicologia USP, v.12, n.2, São Paulo, 2001. 
Disponível em: http://www.scielo.br. 
SATO, Leny.Prevenção de agravos à saúde do trabalhador: replanejando o trabalho através das 
negociações cotidianas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 18(5), 1147-1166, set-out, 
2002. 

SCHWARTZ, Yves;DURRIVE, Louis (org.). Trabalho e ergologia: conversas sobre a atividade 
humana.Niterói: EDUFF, 2007 

  

http://www.scielo.br/
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PSICOLOGIA E CONTEXTOS SÓCIO-CULTURAIS BRASILEIROS – 60 horas 
 
Pré-requisitos: Psicologia Social II e Psicologia do Desenvolvimento III. 
Ementa: 1.Psicologia e as especificidades do contexto sócio-cultural nacional e regional. 2.As 
comunidades e o contexto local, regional, nacional e global. 3.Individualismo e sociedade de 
consumo: valores e crenças. 4.A violência simbólica. 5.A questão étnica, de gênero, indígena, do 
idoso, a exclusão e a inclusão social, diversidade sexual e diversidade religiosa.  
Habilidades: 
1. Identificar especificidades sociais e culturais da realidade local e nacional; 
2. Relacionar as questões locais inseridas no contexto nacional e no contexto global; 
3. Identificar valores e crenças presentes na sociedade contemporânea e seus reflexos nas 
relações sociais; 
4. Identificar processos de violência simbólica legitimadora de desigualdades sociais; 
5. Identificar problemas de pesquisa e intervenção a partir do cotidiano local 
Competências: 
1. Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar projetos de intervenção sobre processos 
psicossociais e do desenvolvimento em diferentes contextos; 
2. Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa sobre processos psicossociais e do 
desenvolvimento em diferentes contextos; divulgar os resultados em eventos e veículos científicos. 
Eixos Estruturantes: 

1. Procedimentos para investigação científica e a prática profissional;  
2. Práticas profissionais. 

 
Bibliografia Básica: 
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
2003.  
CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 
2001.  
CHAUÍ, Marilena de Souza. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Ed. Fundação 
Perseu Abramo, 2000.  
GUARESCHI, N. M. F.; BRUSCHI, M. E. Psicologia social nos estudos culturais: perspectivas e 
desafios para uma nova Psicologia Social. Petrópolis: Vozes, 2003. 
MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. 4. 
ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.  
VELHO, Gilberto. Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade 
contemporânea. 7. ed. - Rio de Janeiro: Zahar, 2004.  
 
Bibliografia complementar: 
Conselho Federal de Psicologia. Guia de referência – Psicologia e relações raciais. Disponível em: 
http://anpsinep.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/06/psicologia-e-relacoes-raciais-2a-ed-
pdf?issuusl=ignore 
Conselho Regional de Psicologia 6ª região. Psicologia e povos indígenas. São Paulo: CRPSP, 2010. 
Disponível em: http://www.crpsp.org.br/povos/povos/livro.pdf 
MARTINS, E., SANTOS, A. O., & COLOSSO, M. Relações étnico-raciais e Psicologia:publicações 
em periódicos da SciELO e Lilacs. Psicologia, Teoria e Prática, São Paulo, v. 15, n. 3, 2013. 
Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ptp/v15n3/09.pdf 

  

http://anpsinep.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/06/psicologia-e-relacoes-raciais-2a-ed-pdf?issuusl=ignore
http://anpsinep.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/06/psicologia-e-relacoes-raciais-2a-ed-pdf?issuusl=ignore
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PSICOLOGIA E FAMÍLIA – 60 Horas 
 

Pré-Requisito: Psicologia Social II e Psicologia do Desenvolvimento III 
Ementa: 1.Família brasileira: fundamentos históricos. 2.Configurações familiares e modelos regionais. 
3.Vínculos e relações familiares. 4.A família como objeto de investigação científica. 5.Estudos com 
famílias em situações de vulnerabilidade e articulações conceituais. 6.Identificação e análise de riscos 
e de mecanismos e programas de proteção. 
 
Bibliografia Básica:  
ARIÈS, P. História social da criança e da familia.2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 
MACEDO, R. M. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM 
PSICOLOGIA (BRASIL). Família e comunidade. São Paulo: ANPEPP, 1996. 136 p. - (Coletâneas 
da ANPEPP; 2). 
WEBER, L.N.D.; DESSEN, M.A.S.C. (Org.). Pesquisando a família: instrumentos para coleta e 
análise de dados. Curitiba, PR: Juruá, 2009.  
DESSEN, M.A.S.C.; COSTA JUNIOR, A.L. (Org.).A Ciência do desenvolvimento humano: 
tendências atuais e perspectivas futuras.Porto Alegre: Artmed, 2005.  
D'INCAO, Maria Angela.Amor e familia no Brasil.São Paulo: Contexto, 1989. 
ARANTES, Antonio Augusto.Colcha de retalhos: estudos sobre a familia no Brasil.3. ed. - Campinas: 
Ed. da UNICAMP, 1994.  
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de; SZYMANSKI, Heloisa (Org.).A família contemporânea 
em debate.7. ed. São Paulo: EDUC: Cortez, 2006.  
 
Bibliografia Complementar: 
CARNEIRO, Teresinha Féres.Relação amorosa, casamento, separação e terapia de casal.Rio de 
Janeiro: ANPEPP, 1996. 121 p. - ((Coletâneas da ANPEPP; 1) 
COSTA, Liana Fortunato; ALMEIDA, Tânia Mara Campos de (Org.).Violência no cotidiano: do risco 
à proteção.Brasília, DF: Universa: Liber Livro, 2005.  
GOLDANI, Ana Maria. Famílias e Gêneros: Uma proposta para avaliar (des)igualdades. Disponível 
online em: www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/.../gent2_1.pdf. 
RUSCHINI, Maria Cristina Aranha. FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.Mulher, casa e família: 
cotidiano nas camadas médias paulistanas.São Paulo: Fundação Carlos Chagas: Vertice, 1990.  
THERBORN, Göran.Sexo e poder: a família no mundo 1900-2000.São Paulo: Contexto, 2006 

  

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/.../gent2_1.pdf
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ESTUDOS MONOGRÁFICOS EM PSICOLOGIA – 60 horas 
 

Pré-Requisito:Pesquisa em Psicologia III 
Ementa:Elaboração e desenvolvimento de projeto de trabalho de campo ou bibliográfico em temas de 
Psicologia. Redação de texto teórico/científico em Psicologia. 

 
 
 

 
ESTUDOS EM PSICOLOGIA I– 60 horas 

 
Pré-Requisito:Pesquisa em Psicologia I 
Ementa:Aprofundamento do estudo de temas em Psicologia. 

 
 
 

 
SEMINÁRIOEM PSICOLOGIA I – 60 horas 

 
Pré-Requisito:Pesquisa em Psicologia III 
Ementa:Debate sobre temas contemporâneos em Psicologia. 

 
 
 

 
SEMINÁRIOEM PSICOLOGIA III – 60 horas 

 
Pré-Requisito:Pesquisa em Psicologia II 
Ementa: Debate sobre temas atuais em Psicologia. 

 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E SAÚDE I – 60 horas 

 
Pré-Requisito:Psicologia do Desenvolvimento I 
Ementa: Debates sobre temas contemporâneos relacionados à Psicologia do Desenvolvimento e sua 
interface com a saúde. 

 
 
 

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL I - 60 

horas 
 

Pré-Requisito: Pesquisa em Psicologia III 
Ementa: Debates sobre temas contemporâneos relacionados à Psicologia do Relacionamento 
Interpessoal. 
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ESTUDOS AVANÇADOS EM PSICOLOGIA- 60 horas 

 
Pré-Requisito: Pesquisa em Psicologia I 
Ementa: Apreciação sobre temas e problemas relativos aos campos de conhecimento da Psicologia 

 
 

ESTUDOS EM PSICOLOGIA IV - 60 horas 
 

Pré-Requisito: PSO 10278 Pesquisa em Psicologia I 
Ementa: Discussões e atividades de estudo de temas e teorias em Psicologia. 

 
 

PSICOLOGIA POSITIVA – 60 HORAS 
 

Pré-Requisito:Pesquisa em Psicologia III 
Ementa: 1. Introdução ao campo de conhecimento da Psicologia Positiva. 2. Aspectos históricos e 
bases filosóficas. 3. Qualidade de vida. 4. Bem-estar e emoções positivas. 5. Forças pessoais e virtudes. 
6. Flow. 7.Resiliência e apoio social. 8. Aplicações da Psicologia Positiva à prática profissional.  
Habilidades:  

1. Analisar estudos desenvolvidos na área; 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia;  
3. Descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais. 

Competências: 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, 

planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 
2. Atuar inter e multi-profissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 

envolvidos assim o recomendar. 
3. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 

Eixos estruturantes: 
1. Fundamentos Epistemológicos e Históricos 
2. Fundamentos Teórico-Metodológicos 
3. Fenômenos e Processos Psicológicos 
4. Práticas Profissionais 

 
Bibliografia Básica: 
BARROS, R. M. A.; MARTÍN, J. I. G.; FERNANDO, J.; PINTO, V. C. Investigação e prática em 
Psicologia positiva. Psicologia Ciência e Profissão, v. 30, n. 2, pp. 318-327. 2010. 
COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno tratado das grandes virtudes. São Paulo: Martins Fontes, 
1995. 
DELL'AGLIO, Débora Dalbosco; KOLLER, Silvia Helena; YUNES, Maria Angela Mattar (Org.). 
Resiliência e psicologia positiva: interfaces do risco à proteção. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2011. 289 p.  
MELILLO, A. et al.Resiliência: descobrindo as próprias fortalezas. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
PALUDO, S. S.; KOLLER, S. H. Psicologia positiva: uma nova abordagem para antigas questões. 
Paidéia, v. 17, n. 36, pp.9-20, 2007. 
PASSARELI, P. M.; SILVA, J. A. D. Psicologia positiva e o estudo do bem-estar subjetivo. Estudos 
em Psicologia (Campinas), v. 24, n. 4, pp. 513-517, 2007. 
SIQUEIRA, M. M.; PADOVAM, V. A. Bases teóricas de bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico 
e bem-estar no trabalho. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 24, n. 2, pp. 201-209, 2008. 
UCKER, P.; CALVETTI, M. C.; NUNES, T. Psicologia da saúde e psicologia positiva: perspectivas e 
desafios. Psicologia Ciência e Profissão, v. 27, n. 4, pp. 706-717, 2007. 
YUNES, M. A. M. Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na família. Psicologia em 
Estudo, v. 8, pp. 75-84, 2003. 
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6.11.5.3. Ementas das unidades curriculares optativas ofertadas pelos 
Departamentos de Biologia, Filosofia, Ciências Sociais, Ciências 
Fisiológicas e Linguagens, Cultura e Educação 

 
 

UCs OPTATIVAS DE OUTROS DEPARTAMENTOS 
 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CHS CR REQUISITO 
BIO01404 Etologia 60 4 Sem 
BIO01649 Genética 45 2 Sem 
FIL01620 Fenomenologia 60 4 FIL00428 Introdução à 

Filosofia 
FIL01621 Evolução do Pensamento Filosófico 

e Científico 
60 4 FIL00428 Introdução à 

Filosofia 
CSO011203 Sociologia Aplicada à Psicologia 60 4 CSO00176 Sociologia Geral 
CSO01635 Antropologia Social 60 4 CSO00184Introdução à 

Antropologia 
FSI10884 Psicofarmacologia 60 4 FSI10489 Fisiologia 
LCE06306 Fundamentos da Língua Brasileira de 

Sinais 
60 4 Sem 

 
 

GENÉTICA – 60 HORAS 
 

Pré-Requisito:Não tem 
Ementa: História da Genética. Dogma da Biologia (DNA, Replicação, Transcrição e Síntese Proteica); 
Conceitos Básicos em Genética; Estrutura dos Cromossomos e o Cariótipo Humano. Bases da Genética 
Mendeliana, Base Cromossômica da Herança. Padrões de Herança, Heredograma, Doenças 
Monogênicas Autossômicas, Ligadas ao Sexo. Erros Inatos do Metabolismo. Mutação e Alterações dos 
Cromossomos (numéricas e estruturais). Mecanismos e Consequências. Genética do Comportamento. 
Objetivos gerais: 
A disciplina tem como objetivo permitir ao estudante de Psicologia: 
a) Formar uma visão unificadora da Genética. 
b) Compreender a dinâmica da transferência da informação genética. 
c) Reconhecer a importância dos conhecimentos de Genética Humana para interpretar os fenômenos 
biológicos que tenham reflexos psicológicos/psíquicos. 
d) Desenvolver capacidade de análise e síntese de textos científicos. 
e) Reconhecer os cromossomos humanos, suas alterações e consequências fenotípicas. 
f) Desenvolver responsabilidade pelo próprio aprendizado e a dos colegas. 
 
Bibliografia Básica: 
BORGES-OSÓRIO, M. R.; ROBINSON, W. M. Genética Humana. Porto Alegre: ArtMed, 2002. 
GRIFFITHS, A. J. F.; GELBART, W. M.; MILLLER, J. H.; LEWONTIN, R. C. Genética Moderna. 
3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
NUSSBAUM, R. L.; McINNES, R. R. Thompson & Thompson, genética médica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 
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FENOMENOLOGIA – 60 HORAS 
 

Pré-Requisito:Introdução à Filosofia 
Ementa: Principais conceitos de fenomenologia em E. Husserl. A fenomenologia e as ciências 
humanas. A fenomenologia e a psicologia. Principais abordagens da fenomenologia existencialista. 
Objetivos gerais: 
Conhecer os principais conceitos da fenomenologia e sua relação com as ciências humanas. Discutir 
com os educandos o contexto da crise das ciências do século XIX e sua repercussão no século XX. 
Levar os educandos a perceberem a importância da atitude fenomenológica de forma crítica. 
 
Bibliografia Básica: 
CAPALBO, C. Fenomenologia e ciências humanas. Rio de Janeiro: J. Ozon, 1971. 
DARTIGUES, A. O que é a fenomenologia. Rio de Janeiro: Eldorado, 1973. 
FORGHIERI, Y. C. (org.). Fenomenologia e Psicologia. São Paulo: Cortez & Autores Associados, 
1984. 
GILES, T. R. História do existencialismo e da fenomenologia. São Paulo: EPU/EDUSP, 1989. 
HUSSERL, E. Investigações lógicas. In: Coleção “Os pensadores”. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 
LYOTARD, J. F. A fenomenologia. Rio de Janeiro: DIFEL/ Saber Atual, 1967. 
LUIJPEN, W. Introdução à fenomenologia existencial.  São Paulo: EPU, 1973. 
OLIVEIRA, A. S. Fenomenologia e educação em Paulo Freire. Vitória: PPGE/UFES, 1984. 
Mimeografado. 
XIRAU, J. La filosofia de Husserl: uma introduccion a la fenomenologia. Buenos Aires: Losada, 
1941. 
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EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO FILOSÓFICO E CIENTÍFICO – 60 HORAS 

 
Pré-Requisito:Introdução à Filosofia 
Ementa: Filosofia e Ciência de 1650 a 1831. Filosofia e Ciência no século XIX. As Ciências Físicas 
no século XX. As Ciências Biológicas no século XX. As Ciências Humanas no século XX. 
Objetivos gerais: 
Oferecer aos alunos de Filosofia uma visão geral do desenvolvimento histórico da Filosofia e da 
Ciência. Mostrar e situar a importância que as ideias filosóficas, as teorias e descobertas científicas 
tiveram na transformação da sociedade humana. 
 
Bibliografia Básica: 
GARCIA MORENTE, M. Fundamentos de Filosofia. Lições Preliminares. São Paulo: Mestre Jou, 
1967. 
MASON, S. F. História da Ciência. As principais correntes do Pensamento Científico. Porto 
Alegre: Globo, 1964. 
SILVA, M. R. E. Evolução do pensamento científico. São Paulo: Editora de Humanismo, Ciência e 
Tecnologia, 1972.  
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SOCIOLOGIA APLICADA À PSICOLOGIA 

 
Ementa 
As condições históricas do surgimento da Sociologia. A Revolução Industrial, a Revolução 
Francesa e a situação intelectual. A Sociologia como ciência. O objeto da Sociologia, a identidade 
sujeito-objeto, a diversidade de abordagens, as abordagens como sistematização de visões de 
mundo, os princípios de integração e contradição. As principais abordagens da Sociologia moderna. 
 
Objetivos 
Informar as condições que devem ser observadas para que se possa atingir o conhecimento 
científico da realidade social; Demonstrar o contexto histórico que possibilitou o surgimento das 
Ciências Sociais, em geral, e da Sociologia, em particular, como campo do conhecimento científico; 
Conhecer as principais vertentes da Sociologia clássica, enfatizando a diversidade que caracteriza o 
conhecimento sociológico desde o início de sua história; Entender a importância do estudo das 
Ciências Sociais para o tratamento de questões relevantes da vida cotidiana; 
 
Bibliografia Básica 
CASTRO, A. M.; DIAS, E. F. Introdução ao Pensamento Sociológico, (ver: Precursores Históricos, 
pp.13-35); Editora: Eldorado 1977; 
GIDDENS, A. Modernidade e identidade (P. Dentzien, Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2003; 
QUINTANEIRO, T.; Et al (2002). Um Toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. (Ver: Karl 
Marx pp. 63-104; Emile Durkheim pp. 15-62; Max Weber pp. 105-143) 2ª Edição. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2007; 
 
Bibliografia Complementar 
BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. (Ver: capítulo VII - A arte pós-moderna, ou a 
impossibilidade da vanguarda, p. 121-130). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998; 
BERGER, P. Perspectivas Sociológicas. (Ver: A sociologia como passatempo individual, pp.9-34). 
Petrópolis, Editora Vozes, 1995; 
BLOOR David. Conhecimento e imaginário social. [Trad. de Marcelo do Amaral Penna–Forte]. 
(Ver cap. I - O programa forte na sociologia do conhecimento - Conhecimento e imaginário social). 
São Paulo: Editora Unesp, 2009; 
BOURDIEU, P. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. (Ver: Introdução p. 11-16). 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996; 
HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. (Ver: 
parte III, item “A compressão do tempo-espaço e a condição pós-moderna”, p.257-276). 15. 
ed.Trad. de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2006; 
KELLER, E. F. Qual foi o impacto do feminismo na ciência? Cad. Pagu [online]. n.27, pp.13-34. 
2006; 
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PSICOFARMACOLOGIA – 60 HORAS 
 

Pré-Requisito:Fisiologia 
Ementa: 1. Fundamentos da farmacologia. 2. Mecanismo de ação e implicações terapêuticas das drogas 
psicotrópicas. 3. Abuso e dependência. 
Objetivos gerais: 
Formar o psicólogo quanto à importância clínica e efeitos adversos das drogas psicotrópicas. 
Objetivos específicos: 
Apresentar os mecanismos gerais da ação das drogas no organismo e os mecanismos específicos das 
drogas psicotrópicas, lícitas ou ilícitas, ressaltando seus efeitos clínicos e adversos. 
Habilidades: 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 
fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia. 
Competências: 
1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar. 
2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 
Eixo estruturante: 
1. Interfaces com campos afins de conhecimento. 
 
Bibliografia Básica: 
GRAEFF, F. G.; GUIMARÃES, F. S.Fundamentos de Psicofarmacologia. São Paulo: Atheneu, 2012. 
GENTIL & LOTUFO-NETO – Pânico, Fobias e Obsessões (3ª Edição, SP, EDUSP, 2004). 
STAHL, S. M.Psicofarmacologia: base neurocientífica e aplicações práticas. Rio de Janeiro: MEDSI, 
2006. 
 
Bibliografia complementar: 
GRAEFF, F. G. Drogas psicotrópicas e seu modo de ação. São Paulo: EPU, 1984. 
GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. As bases farmacológicas da terapêutica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 
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FUNDAMENTOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – 60 HORAS 
 

Pré-Requisito:Não tem 
Ementa: A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação. 
Objetivos gerais: 
Compreender as relações históricas entre língua, linguagem, língua de sinais. 
Conhecer aspectos básicos sobre abordagem e relacionamento com a pessoa surda, sua comunidade, 
família e relações interpessoais. 
Objetivos específicos: 
Instrumentalizar os alunos com técnicas básicas de comunicação em Libras. 
Divulgar o entendimento da Libras como manifestação da cultura surda. 
Possibilitar a integração entre pessoas surdas e ouvintes. 
Proporcionar o conhecimento de aspectos específicos das línguas de modalidade visual-espacial. 
 
Bibliografia Básica: 
GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e 
da realidade surda. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
LACERDA, C. B. de F. Intérprete de LIBRAS: em atuação na educação infantil e no ensino 
fundamental. 1. ed. Porto Alegre: Mediação/FAPESP, 2009. 
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto 
Alegre: ArtMed, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
FERNANDES, E. (org.). Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005, 
LODI, A. C. B.; LACERDA, C. B. F. (orgs.), Uma escola duas línguas: letramento em língua 
portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais da escolarização. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
LOPES, M. C. Surdez & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
SKLIAR, C. (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 
VIEIRA-MACHADO, L. M. da C. Os surdos, os ouvintes e a escola: narrativas, traduções e 
histórias capixabas. Vitória: Edufes, 2010. 
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6.11.6. Equivalência de disciplinas 

A equivalência entre as disciplinas da matriz curricular de 1985 e a proposta atual para efeitos 

de adaptação curricular está exposta no quadro a seguir.  

Os alunos que ingressarem na vigência do currículo antigo e que estiverem cursando disciplinas 

nos períodos de transição de um currículo para o outro serão informados e acompanhados pelo 

Colegiado, de modo a manter a periodização sugerida tanto quanto o possível. Os 

Departamentos deverão garantir a oferta de disciplinas do currículo antigo que foram extintas 

no atual Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia até que os alunos estejam todos cursando 

o novo currículo. As disciplinas optativas com ementa livre que estão indicadas como sendo 

equivalentes às disciplinas do currículo antigo serão ofertadas com conteúdo que corresponda 

às disciplinas que pretendem substituir até que os alunos ingressos na vigência da matriz antiga 

estejam todos formados. 

MATRIZ CURRICULAR 1984 Sentido da 
equivalência 

MATRIZ CURRICULAR 2011 

Código e Nome da disciplina Código e Nome da disciplina 

FIL 0428 Introdução à Filosofia ↔ FIL 0428 Introdução à Filosofia 

CSO 0176 Sociologia Geral ↔ CSO 0176 Sociologia Geral 

CSO 0184 Introdução à Antropologia ↔ CSO 0184 Introdução à Antropologia 

CSO 1598 Antropologia Cultural ↔ CSO 1598 Antropologia Cultural 

MOR 1300 Anatomia Aplicada à 
Psicologia 

↔ MOR 1300 Anatomia Aplicada à 
Psicologia 

FIS 1301 Fisiologia I ↔ FSI 10489 Fisiologia 

FIS 1302 Fisiologia II ↔ FSI 10489 Fisiologia 

STA 1304 Estatística I ↔ STA 1304 Estatística I 

STA1305 Estatística II ↔ STA 10874 Estatística II 

PSI 1303 Psicofisiologia ↔ FSI 10914 Psicofisiologia 

PSI 1306 Teorias e Sistemas 
Psicológicos I 

↔ PSI 10276 Introdução à Psicologia 

PSI 1307 Teorias e Sistemas 
Psicológicos II 

↔ PSI 10277 História da Psicologia  

PSI 1313Teorias e Sistemas 
Psicológicos IV 

↔ PSI 11846 Seminários Clínicos II 

PSI 1317 Psicologia da Personalidade 
II 

↔ PSI 10710 Teorias da Constituição do 
Sujeito 

PSI 1308 Processos Cognitivos ↔ PSI 10486 Processos Cognitivos 

PSI 1317 Psicologia da Personalidade 
I 

↔ PSI 11843 Tópicos Especiais em 
Práticas Clínicas I 
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PSI 1325 Psicologia da Personalidade 
III 

↔ PSI 11843 Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas Clínicas I 

PSI 1323 Psicopatologia Geral I ↔ PSI 10872 Saúde e Psicopatologia 

PSI 1324 Psicopatologia Geral II ↔ PSI 11191 Tópicos Especiais em Saúde 
e Psicopatologia 

PSI 1331 Técnicas de 
Aconselhamento Psicológico II 

↔ PSI 11414 Psicologia e Práticas em 
Saúde 

PSI 1332 Teorias e Técnicas 
Psicoterápicas I 

↔ PSI 11844 Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas Clínicas II 

PSI 1333 Teorias e Técnicas 
Psicoterápicas II 

↔ PSI 11192 Tópicos Especiais em 
Gestalt-Terapia 

PSI 1616 Teorias e Técnicas 
Psicoterápicas III 

↔ PSI 11517 Psicologia e Práticas Clínicas 

PSI 1334 Psicologia Escolar e 
Problemas de Aprendizagem I 

↔ PSI 11184 Psicologia e Práticas 
Educacionais 

PSI 1335 Psicologia Escolar e 
Problemas de Aprendizagem II 

↔ PSI 11419 Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas Educacionais I 

PSI 1411 Psicologia Escolar e 
Problemas de Aprendizagem III 

↔ PSI 11420 Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas Educacionais II 

PSI 1340 Ética Profissional em 
Psicologia 

↔ PSI 11185 Ética Profissional 

PSI 1402 Dinâmica de Grupo e 
Relações Humanas I 

↔ PSI 10873 Processos Grupais e 
Institucionais 

PSI 1406 Dinâmica de Grupo e 
Relações Humanas II 

↔ PSI 11188 Tópicos Especiais em 
Processos Grupais e Institucionais I 

PSI 1408 Psicodiagnóstico ↔ PSI 11516 Avaliação Psicológica 

PSI 1770 Técnicas de Exame 
Psicológico I 

↔ PSI 11841 Tópicos Especiais em 
Técnicas de Exame Psicológico I 

PSI 1771 Técnicas de Exame 
Psicológico II 

↔ PSI 11842 Tópicos Especiais em 
Técnicas de Exame Psicológico II 

PSI 3077 Estágio Supervisionado em 
Psicologia I 

↔ PSI 12033 Estágio Específico I-A e PSI 
12232 Estágio Específico I-B da Ênfase 
I 

PSI 3078 Estágio Supervisionado em 
Psicologia II 

↔ PSI 12233 Estágio Específico II-A e PSI 
12235 Estágio Específico II-B da Ênfase 
I 

PSO 1309 Psicologia Geral e 
Experimental I 

↔ PSO 10488 Processos Básicos II 

PSO 1310 Psicologia Geral e 
Experimental II 

↔ PSO 10713 Processos Básicos III 

PSO 1311 Psicologia Geral e 
Experimental III 

↔ PSO 10488 Processos Básicos II 

PSO 1312 Psicologia 
Comportamental 

↔ PSO 11195 Análise Comportamental da 
Cultura 
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PSO 1314 Psicologia do 
Desenvolvimento I 

↔ PSO 10870 Psicologia do 
Desenvolvimento I: Infância 

PSO 1315 Psicologia do 
Desenvolvimento II 

↔ PSO 11426 Desenvolvimento Cognitivo 
e Moral 

PSO 1320 Psicologia do 
Desenvolvimento III 

↔ PSO 11182 Psicologia do 
Desenvolvimento II: Adolescência, 
Adultez e Terceira Idade 

PSO 1318 Psicologia Social I ↔ PSO 10871 Psicologia Social I 

PSO 1319 Psicologia Social II ↔ PSO 11183 Psicologia Social II 

PSO 1339 Método Científico em 
Psicologia 

↔ PSO 10278 Pesquisa em Psicologia I 

PSO 1321 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa I 

↔ PSO 10711 Pesquisa em Psicologia III 

PSO 1401 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa II 

↔ PSO 10487 Pesquisa em Psicologia II 

PSO 1336 Psicologia da Indústria I ↔ PSO 11413 Psicologia Social e Trabalho 

PSO 1337 Psicologia da Indústria II ↔ PSO 11519 Psicologia do Trabalho: 
Análise e Intervenção 

PSO 1410 Seleção e Orientação 
Profissional 

↔ PSI 11189 Orientação Vocacional 

PSO 1338 Psicologia do Excepcional ↔ PSO 11412 Psicologia do 
Desenvolvimento III: Alterações do 
Desenvolvimento Humano 
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7. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

7.1. COORDENAÇÃO DO CURSO 

A coordenação do curso é realizada por um Professor com experiência em gestão acadêmica, 

dispondo, conforme Resolução nº 60/92, Anexo I, de 30 horas semanais de dedicação ao Curso, 

devendo ministrar no mínimo 04 horas-aula por semana. O coordenador é eleito entre seus pares 

no colegiado do curso para um mandato de 2 (dois) anos, com direito à recondução. Em suas 

ausências, é substituído pelo sub-coordenador.  

A função de coordenação de curso está regulamentada na UFES através da Resolução 11/87 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão dessa Universidade. Vale destacar que a coordenação 

tem o papel de realizar atendimentos aos alunos com o objetivo de sanar dúvidas e orientá-los 

sobre a trajetória acadêmica, sendo que os atendimentos são realizados individualmente em 

horários previamente agendados entre aluno/a e coordenação.  

As atribuições do Coordenador de Curso são: 

a. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, cabendo-lhe o direito de voto de 

qualidade; 

b. designar relator ou comissão para análise de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

c. decidir matéria de urgência "ad referendum" do Colegiado; 

d. representar o Colegiado na Câmara de Graduação; 

e. responsabilizar-se administrativa e pedagogicamente pelo Curso; 

f. dar cumprimento às decisões do Colegiado e dos Órgãos Superiores da UFES; 

g. representar o curso junto aos Órgãos Superiores da UFES e junto a outras Instituições; 

h. zelar pela qualidade do Curso, bem como pela das atividades nele desenvolvidas. 

 

7.2. COLEGIADO DO CURSO 

O funcionamento dos colegiados dos cursos de graduação no âmbito da Universidade Federal 

do Espírito Santo é regulamentado pela Resolução nº. 11/89 do Conselho de Ensino, Pesquisa  

e Extensão da Ufes (CEPE). Sua consulta pode ser realizada por meio do sítio eletrônico do 

Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS): 

<http://www.daocs.ufes.br>. 
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O email de contato do colegiado é colegpsi@gmail.com 

 

7.3. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante é um órgão consultivo do Projeto Político Pedagógico, no 

tocante a sua criação, implantação, consolidação e reestruturação, tendo por base as seguintes 

legislações: Resolução CONAES Nº. 01, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo 

Docente Estruturante e dá outras providências; Despacho do Ministro da Educação, publicado 

no Diário Oficial da União na Seção I, página 14, de 27 de julho de 2010; Ofício Circular 

MEC/INEP/DAES/CONAES Nº. 74, de 31 de agosto de 2010; Resolução Nº. 53/2012 do 

CEPE/DAOCS/UFES; e Resolução 06/2016 CEPE/UFES.  

Além dessas resoluções, o Colegiado de Curso de Psicologia realizou um Regimento Interno 

do NDE. Sobre o Regimento, ver Anexo VII. 

  

mailto:colegpsi@gmail.com
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8. INFRA-ESTRUTURA UTILIZADA PELO CURSO 

8.1. INSTALAÇÕES GERAIS DO CAMPUS 

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma instituição autárquica vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC), com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e que atua com base no princípio da indissociabilidade entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão, com vocação para atuar em todas as áreas do saber. Fundada em 5 de 

maio de 1954, a Ufes possui quatro campi universitários – em Goiabeiras e Maruipe, na capital; 

e nos municípios de Alegre, no sul do Estado; e São Mateus, no norte capixaba – com uma área 

territorial total de 4,3 milhões de metros quadrados. Sua infraestrutura física global é de 298.835 

mil metros quadrados de área construída.  

A Ufes oferece 101 cursos de graduação, com um total de 5.157 vagas anuais. Na pós-graduação 

possui 53 cursos de mestrado e 22 de doutorado. Possui um quadro de 1.630 professores, 2.200 

técnico-administrativos, 19 mil estudantes matriculados na graduação e 2.680 na pós-

graduação. Sua sede administrativa central está localizada no campus universitário de 

Goiabeiras, em Vitória. Na pesquisa científica e tecnológica a Ufes possui cerca de 1.100 

projetos em andamento, e na extensão universitária desenvolve 840 projetos e programas com 

abrangência em todos os municípios capixabas, contemplando cerca de 800 mil pessoas. A Ufes 

também presta diversos serviços ao público acadêmico e à comunidade, como teatro, cinema, 

galerias de arte, centro de ensino de idiomas, bibliotecas, planetário e observatório astronômico, 

auditórios, ginásio de esportes e outras instalações esportivas.  

A UFES conta também com o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) (com 

218 leitos e 1.598 profissionais). Conta também com um Restaurante Universitário (RU). O 

Restaurante Universitário quando de sua criação em 1968 fornecia 1200 refeições por dia. Em 

2008 houve a criação do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que apoia a 

permanência de estudantes de baixa renda familiar matriculados em cursos de graduação 

presencial das Instituições Federais de Ensino Superior. A partir desse momento, o RU passou 

por enormes mudanças. Desta maneira, em 2008, o RU possuía 660 assentos e fornecia cerca 

de 274.000 refeições por ano. A partir da liberação de recursos através do PNAES, mudanças 

no Restaurante como reformas, ampliações e compra de equipamentos ocorreram. Dessa forma, 

em 2010, o RU possuía 1.056 lugares e o fornecimento de 601.000 refeições por ano e 5.500 

refeições por dia.  
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A UFES tem em seu campus um cinema e um teatro, ambos funcionando no Centro de Vivência 

em Goiabeiras. Os estudantes da UFES dispõem, ainda, de instalações para práticas esportivas 

no Centro de Educação Física. A despeito deste Centro ter por prioridade a formação de 

profissionais de educação física, ele franquia suas instalações, como, por exemplo, sua piscina 

para o conjunto dos estudantes universitários. 

 

8.2. INSTALAÇÕES GERAIS DO CENTRO 

A área física do CCHN é composta por diversos prédios onde são ministradas disciplinas dos 

cursos de graduação e pós-graduação, além de outras dependências administrativas, salas para 

docentes, secretarias de departamento e de colegiado de curso e de laboratório de pesquisa. 

• Prédio IC II - Salas de aula: 11  /   Laboratórios: 05 

• Prédio IC III - Salas de aula: 18   

• Prédio Cemuni VI - Salas de aula: 13  /  Laboratórios: 02 

• Prédio Bernadette Lyra (Línguas e Letras) - Salas de aula: 04 

• Prédio Barbara Weinberg (Programas de Pós-Graduação Módulo I) - Salas de aula: 06 

Laboratórios: 01 

• Prédio Wallace Corradi Vianna (Programas de Pós-Graduação Módulo II) - Salas de 

aula: 06  /   Laboratórios: 01 

• Prédio Oceanografia - Salas de aula: 01  /  Laboratórios: 12 

• Prédio Ciências Biológicas: 

• Prédio Botânica - Laboratórios:13 

• Prédio Prof. Lídio de Souza (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) 

• Laboratório Oceanografia 

• Prédio Administrativo - Diretoria, Secretaria Administrativa, Secretaria de Gestão, 

Coordenações de Cursos, Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CCHN) e Almoxarifado 

• Prédio Anexo I - Salas Permanentes de Professores  

• Prédio Anexo II - Salas Permanentes de Professores 
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8.3. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

O campus de Goiabeiras da UFES atende parcialmente as exigências da Portaria do Governo 

Federal de Nº 1679, datada de 02 de dezembro de 1999, que assegura aos portadores de 

necessidades especiais melhores e mais dignas condições de locomoção e permanência em 

locais de trabalhos. Os prédios e as salas de aula contam com equipamentos tecnológicos que 

facilitam a experiência de sala de aula dos/as estudantes.  

Vale ressaltar que o CCHN compreende, também, o Setor de Tradução e Interpretação em 

Libras (STIL/CCHN) da Universidade. Este setor conta atualmente com 09 (nove) servidores/as 

efetivos/as no cargo de Tradutor/a Intérprete de Língua de Sinais, que são responsáveis por toda 

a acessibilidade em Libras produzida no Campus de Goiabeiras da UFES. Os/As servidores/as 

acompanham estudantes e professores/as surdos/as em toda a vida acadêmica, o que inclui 

atividades de sala de aula, palestras, seminários, reuniões etc. Também traduzem, gravam, e 

disponibilizam diversos editais publicados pela Universidade, além de interpretarem todo 

material veiculado pela TV UFES. O Setor funciona sob a supervisão do Centro de Ciências 

Humanas e Naturais, tendo como chefia imediata a direção do Centro. Os/As servidores/as 

atuam de acordo com as diretrizes do Regimento Interno do Setor, que pode ser consultado na 

aba “Documentos”. 

Além do Regimento, o Setor de Tradução conta ainda com formulários para solicitação dos 

serviços de interpretação em eventos e de tradução de materiais para as demandas internas do 

Campus Goiabeiras. Estes formulários podem ser encontrados na aba “Solicitar Tradutor 

Intérprete de Libras". 

O colegiado de curso de Psicologia, com suporte da UFES, em particular do Núcleo de 

Acessibilidade da UFES (Naufes), da Proaeci, e do CCHN, ainda oferece apoio para estudantes 

com necessidades educacionais especiais por meio de bolsistas que os/as auxiliam no 

desenvolvimento das diversas tarefas de ensino, pesquisa e extensão. O estacionamento do 

CCHN conta com vagas reservadas para portadores de necessidades especiais, os prédios 

possuem rampas de acesso e os edifícios Bárbara Weinberg I e II contam com estrutura (fosso) 

para instalação de elevadores. 

O Naufes foi criado por meio da Resolução nº 31/2011 do Conselho Universitário como 

proposta do então Secretário de Inclusão Social, Prof. Antonio Carlos Moraes, com a finalidade 

de coordenar e executar as ações relacionadas à promoção de acessibilidade e mobilidade, bem 

como acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas de inclusão das pessoas com 
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deficiência na educação superior, tendo em vista seu ingresso, acesso e permanência, com 

qualidade, no âmbito universitário. 

 
8.4. ESPAÇO FÍSICO REQUERIDAS PARA O CURSO 

O curso de Psicologia conta atualmente com os espaços físicos descritos a seguir.  

1) Prédio CEMUNI VI:  

1. Salas de atividades profissionais para os/as Professores/as do DPSD e do DPSI que 

ministram a maior parte das disciplinas do Curso de Psicologia; 

2. Duas salas de aula exclusivas para o Curso de Graduação em Psicologia, cada uma com 

capacidade para trinta e cinco estudantes, equipadas com aparelhos de TV, de vídeo e de 

DVD e aparelhos de Datashow e computadores móveis;  

3. Laboratório de Análise Experimental do Comportamento;  

4. Dois Miniauditórios, cada um com capacidade para quarenta pessoas, utilizados para 

pequenos eventos do curso, apresentações de seminários, exames de qualificação e de 

defesa de dissertações e teses dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia e em 

Psicologia Institucional; 

5. Duas salas de trabalhos do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Subjetividade e Política 

(NEPESP) e da Rede de Estudos e Pesquisas em Psicologia Social (RedePSO);  

6. Núcleo de Psicologia Aplicada (NPA): com oito salas de atendimentos diversos, duas 

salas de supervisão, uma secretaria e uma sala de espera; 

7. Duas salas que são ocupadas pelas Secretarias dos Departamentos que oferecem a maior 

parte das disciplinas do curso (DPSD e DPSI); 

8. Uma sala ocupada pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Psicologia; 

9. Diversas salas para atividades didáticas, de orientação e administrativas dos Programas 

de Pós-Graduação em Psicologia e em Psicologia Institucional ligados aos Departamentos 

do Curso (DPSD e DPSI). 

10. Uma sala de reuniões e atividades do Centro Acadêmico Livre de Psicologia “Maria Clara 

da Silva” (CALPSI); 

11. Uma sala de supervisão e práticas de estudo individual, compartilhada entre a graduação 

em Psicologia e a pós-graduação em Psicologia Institucional;  
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2) Prédios IC II e IC III: com um total de 27 salas de aula com capacidade para atender até 45 

alunos. Os alunos do Curso de Psicologia cumprem a maior parte das disciplinas nestes 

prédios. 

3) Prédio Básico do Centro de Ciências da Saúde: local em que os alunos de Graduação em 

Psicologia realizam as disciplinas de Fisiologia, ocupando duas salas de aulas teóricas com 

capacidade para 40 alunos cada e um Laboratório de Aulas Práticas de Fisiologia, também 

com capacidade para 40 alunos. 

4) Prédio do Setor de Anatomia: os alunos de Psicologia ocupam uma sala de aula teórica e um 

Laboratório de aulas práticas de Anatomia, cada uma com capacidade para 40 alunos. 

Deve-se observar que tais espaços configuram não apenas um espaço físico de recepção de 

estudantes e transmissão de conhecimentos, mas um esforço contínuo de toda a comunidade 

acadêmica da psicologia a se apropriar e continuamente reinventar os processos de formação 

nos espaços ocupados por essa comunidade. O contínuo repensar e reapropriação dos espaços 

físicos se refere tanto às deliberações sobre a utilização dos espaços físicos, debatidas entre 

departamentos, representantes das pós-graduações ligadas ao curso, envolvendo sempre as 

representações estudantes, quanto às dinâmicas reflexivas sobre os usos do espaço e seus efeitos 

nos processos formativos. Por essa razão, são espaços capazes de adaptação às mais diversas 

dinâmicas educacionais. Salas de aulas capazes de adaptação a experiências didáticas as mais 

diversas – rodas de conversa, uso de tecnologias de informação ou estratégias inovadoras –, 

laboratórios de informática que viabilizam acesso dos estudantes aos computadores e Internet 

e a existência de uma rede de Internet aberta para uso de acesso livre para todos os membros da 

comunidade acadêmica (chamada de Edurom).  

É de destaque que a formação de psicólogos/as na Ufes não se restringe às salas de aula, mas 

também na formação que se desenrola nos espaços práticos de intervenção – como o Núcleo de 

Psicologia Aplicada –, nos laboratórios de pesquisa das pós-graduações ligadas ao curso (PPGP 

e PPGPSI), nos espaços de educação, pesquisa e extensão da Universidade e partilhadas com 

outros cursos - que vão desde os espaços do Hospital Universitário, até os espaços da biblioteca 

central, passando pelo imenso e democrático uso do ambiente universitário.  

 

8.5. BIBLIOTECA E ACERVO GERAL E ESPECÍFICO 

A Biblioteca Central Fernando de Castro Moraes (BC), é um órgão suplementar vinculado 

diretamente à Reitoria, que coordena os procedimentos técnicos de todas as unidades do 
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Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Espírito Santo (SIB/Ufes) 

necessários ao provimento das informações relativas às atividades de Ensino, de Pesquisa, de 

Extensão e da Administração da Ufes. 

A atual estrutura do SIB/Ufes contempla nove unidades:  

1. Biblioteca Central (Campus de Goiabeiras); 

2. Biblioteca Setorial de Artes (Campus de Goiabeiras); 

3. Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Naturais (Campus de Goiabeiras); 

4. Biblioteca Setorial de Educação (Campus de Goiabeiras); 

5. Biblioteca Setorial de Educação Física e Desportos (Campus de Goiabeiras); 

6. Biblioteca Setorial de Maruípe (Campus de Maruípe); 

7. Biblioteca Setorial Norte (Campus de São Mateus); 

8. Biblioteca Setorial Sul (Campus de Alegre); 

9. Biblioteca Setorial do Núcleo de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Florestas, 

Recursos Hídricos e Agricultura Sustentável - Nedtec (Município de Jerônimo Monteiro). 

Da inauguração do prédio da Biblioteca Central em 1973 aos dias atuais, verifica-se que o 

processo de urbanização do campus ocorreu em diversas e múltiplas direções. Tendo sempre a 

Biblioteca como referência, desde a sua vinda para o Campus de Goiabeiras até as recentes 

construções, pode-se perceber, em seu entorno, que as trilhas de chão batido tornaram-se 

passarelas pavimentadas. Aos poucos caminhos existentes, foram acrescentadas numerosas 

veredas de acesso. No atual tapete verde, encontra-se uma vegetação diversa, farta e altiva. A 

lagoa passou por tratamento de limpeza e ganhou uma nova face paisagística, de cujas margens 

é possível contemplar o diálogo harmonioso que há entre a Biblioteca e a natureza que a 

envolve. 

39 anos passaram, desde a primeira organização de seu acervo (1973). A Biblioteca Central, 

nesse tempo, promoveu e executou muitos projetos; implantou e modificou paradigmas. Numa 

apreciação retrospectiva, constatamos que nesse ínterim ela se instalou em diversos locais. Em 

sua sede, os eventos culturais e científicos tomaram força e forma. O Projeto “Nosso livro” 

trouxe para dentro da Ufes gente que já tinha ido e gente que nunca tinha vindo. A substituição 

do piso conferiu-lhe um ar renovado. A informatização continuou avançando no processo de 

simplificar o acesso à informação. 
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Atualmente, entre os diversos progressos, pontua-se o desenvolvimento do acervo e do seu uso. 

A coleção – de início com aproximadamente 75 mil volumes – encontra-se, hoje, com 322.950 

exemplares (entre livros, dissertações e teses, multimeios e periódicos), disponibilizando 

consulta on-line ao seu catálogo e acesso também a material bibliográfico em formato digital; 

soma-se a isso o atendimento a inúmeros pesquisadores diariamente. 

Professores/as e estudantes do Curso de Psicologia contam com um acervo de 2920 

Títulos/Livros com 6525 exemplares e com 178 Títulos/Dissertações e Teses com 201 

exemplares. A cada ano, novos exemplares são adquiridos pela Universidade a partir de 

sugestão dos docentes. A Biblioteca Central da UFES está informatizada e possui um serviço 

de busca através do qual é possível localizar o acervo com informações sobre título, autor/a e 

assunto. Nos últimos anos a UFES tem disponibilizado recursos para aquisição de novos títulos 

através de pregões que são realizados anualmente. Através do Portal de Periódicos CAPES tem-

se acesso também a um total de 12.365 periódicos com textos completos, englobando todas as 

áreas do conhecimento. Deste total, a área de Psicologia conta com 147 periódicos 

internacionais e 28 nacionais. Além dos periódicos indicados, encontram-se disponíveis 

diversas bases de dados com livre acesso, que aglutinam um volume considerável de periódicos 

em Psicologia e inúmeros outros da área de ciências humanas e sociais. Entre elas destacamos: 

Scientific Electronic Library Online (Scielo); Red de Revistas Científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal (Redalyc); Directory of Open Access Journals (DOAJ) e 

Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). Finalmente, é de destaque a disponibilização, 

pela Sistema Integrado de Bibliotecas da Ufes, em 2020, acesso a vários títulos de ebook, das 

seguintes bases de dados: Biblioteca Digital Cengage, com 513 títulos de e-books da editora 

Cengage em língua portuguesa de diversas áreas de conhecimento; Biblioteca Virtual Pearson: 

dispõe de obras diversas áreas de conhecimento, tais como: Administração, Marketing, 

Engenharia, Direito, Letras, Economia, Computação, Educação, Medicina, Enfermagem, 

Psiquiatria, Gastronomia, Turismo e outras; Plataforma Digital Minha Biblioteca: possui 

catálogo de livros digitais multidisciplinar, em português, divididos em 7 catálogos: Medicina, 

Saúde, Exatas, Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e Artes & Letras; Revista dos Tribunais 

Online: as bases de Periódicos Digitais Revista dos Tribunais Online possui documentos da 

área de Direito: Legislação, artigos de periódicos, pareceres, jurisprudência, códigos, súmulas, 

etc; Editora Cambridge O SIB/Ufes adquiriu da Editora Cambridge University Press 49 títulos 

de E-books.; Editora Elsevier - Ciência da Computação e Energia: com 124 títulos de E-books 

que compõem a coleção Ciência da Computação e Energia; Editora Elsevier – Saúde: a Ufes 
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adquiriu, na modalidade de compra perpétua, junto à editora Elsevier 103 títulos de e-books 

nacionais da área de Ciências da Saúde. Os títulos foram selecionados com base em estatística 

de uso, a partir da quantidade de empréstimos e reservas realizados, bem como avaliados 

pelos/as docentes que exercem representação de departamento na Biblioteca Central; Editora 

Wiley Blackwell: 67 títulos de E-books; Editoras Zahar e Senac: 381 títulos de e-books 

nacionais. As obras contemplam as áreas de Artes, Comunicação e Cinema, Ciências Sociais, 

Ciências, Educação, História e História do Brasil. Os livros estão em texto integral e são 

visualizados em capítulos, que podem ser acessados por até 16 usuários/as de forma simultânea. 

 
8.6. LABORATÓRIOS DE FORMAÇÃO GERAL 

O curso de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) conta com adequada 

estrutura de laboratórios de formação geral. Destaque deve ser dado para as instalações físicas 

que permitem a realização das atividades acadêmicas desenvolvidas no decorrer dos semestres. 

O Laboratório de Informática para Ensino da Graduação (LIEG) disponibiliza sua infraestrutura 

para a realização de atividades específicas propostas em cursos de graduação, e apoia a 

realização de atividades de interesse formativo para a comunidade acadêmica, seja nos 

domínios da pesquisa, do ensino e/ou da extensão. O LIEG é equipado com 64 computadores, 

todos com acesso à internet, disponíveis para os alunos de graduação do CCHN no período de 

8:30 h às 21 h, de segunda à sexta-feira. O setor conta com o assessoramento de um funcionário, 

dois monitores responsáveis pela manutenção dos equipamentos e cinco monitores 

responsáveis pelo auxílio aos/às estudantes. 

8.7. LABORATÓRIOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

O curso de Psicologia conta com adequada estrutura de laboratórios de formação específica. 

Destaque deve ser dado para as instalações de ensino, pesquisa e extensão que permitem aos 

discentes do curso aprofundar a sua experiência profissional por meio do envolvimento direto 

com as atividades acadêmicas desenvolvidas no decorrer dos semestres: 

1) Laboratório de Análise Experimental do Comportamento (AEC): Espaço físico contendo 

equipamento para realização de aulas práticas com animais humanos e não-humanos, 

contendo 5 computadores para coleta de dados com humanos e 10 caixas de 

condicionamento operante, duas caixas de condicionamento de fuga-esquiva, para coleta de 

dados com organismos não-humanos. O espaço permite aulas práticas para até 35 estudantes. 

2) Laboratório de Anatomia: possibilita ao/à estudante de graduação em Psicologia estabelecer 

contato direto com as peças devidamente preparadas. Para tal são utilizados instrumentos 
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cirúrgicos para preparação das peças e bancadas adequadas para 40 alunos. O laboratório 

contém dois banheiros, sala de almoxarifado, sala de maceração, sala de maceração e sala 

de apoio didático.  

3) Laboratório de Fisiologia: com capacidade para 40 estudantes, o laboratório possui os 

seguintes equipamentos disponíveis para as aulas: agitador magnético, balança, banho-

maria, centrífuga, projetor multimídia (Datashow), densitômetro, destilador, 

espectrofotômetro/fotocolorímetro, estufa, freezer, geladeira, medidor de pH, projetores de 

slides e de transparências, aparelho de TV e de vídeo cassete. 

Além dos laboratórios anteriormente descritos, é de destaque o Núcleo de Psicologia Aplicada, 

setor que exerce papel essencial na formação de psicólogos/as do curso. 

 

8.7.1. Núcleo de Psicologia Aplicada 

O Curso de Psicologia possui um Núcleo de Psicologia Aplicada ao qual estão vinculados os 

estágios supervisionados curriculares, que totalizam 440 (quatrocentos e quarenta) horas, 

concentradas no último ano do curso de graduação. Com regulamentação própria em vigor 

desde dezembro de 1983 (Anexo IV), o NPA é responsável pela organização, funcionamento 

(distribuição de pacientes, prontuários, agenda, etc.) e pelo acompanhamento dos projetos de 

estágio supervisionados do Curso de Psicologia. 

Em funcionamento desde 1984, o Núcleo de Psicologia Aplicada (NPA) possui os seguintes 

objetivos: 

I. A formação profissional de psicólogos/as, por meio da complementação acadêmica com 

estágios supervisionados desenvolvidos em situações de intervenção e de investigação. 

II. A prestação de serviços gratuitos para a Comunidade e a Universidade, entendida na 

articulação entre a necessidade de capacitação profissional em Psicologia e as necessidades 

da Comunidade e da Universidade. 

III. O oferecimento de subsídios para as atividades de ensino, pesquisa e extensão do 

Departamento de Psicologia e a outras unidades da Universidade. 

IV. Desenvolver pesquisas e atividades de extensão em Psicologia Aplicada na formação 

profissional de Psicólogo. 
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A regulamentação do NPA estabelece, entre outras normalizações, as formas de 

acompanhamento e avaliação dos estágios supervisionados curriculares, bem como as formas 

de participação dos/as estudantes estagiários/as. 

 

8.7.1.1. Espaço físico do NPA 
O NPA compreende os ambientes em que os/as estudantes realizam estágios supervisionados 

no último ano do curso e recebem supervisões e/ou orientações de estágios supervisionados, de 

atividades de extensão universitária e de projetos de pesquisa. O NPA é formado por 01 

secretaria integrada, onde também ficam armazenados os prontuários dos pacientes atendidos 

em todos os projetos; além de 10 salas, sendo oito de atendimentos e duas de supervisões, além 

das salas de estagiários, de espera/recepção de pacientes e de armazenamentos dos testes 

psicológicos, que estão assim equipadas: 

• Sala 01, 02, 03 e 04 - cada uma delas contém: 1 poltrona de dois lugares, 2 poltronas de 

um lugar, 1 mesa retangular pequena para atendimento, 2 cadeiras acolchoadas 

individuas, 1 mesa de canto pequena e baixa com 1 abajur. 

• Sala 05 – sala destinada à supervisão dos trabalhos que contém: 2 mesas ovais, 12 cadeiras 

acolchoadas individuas e 1 quadro branco móvel. 

• Sala 06 – sala destinada à supervisão dos trabalhos que contém: 1 mesa retangular, 1 mesa 

redonda, 8 cadeiras individuais acolchoadas, 1 armário de duas portas e 1 quadro branco 

fixo. 

• Sala 07 – sala de atendimento infantil que contém: 1 armário de duas portas, 1 mesa 

individual pequena, 2 baús baixos com 2 colchonetes (com função de sofá), 8 almofadas, 

1 mesa redonda com fórmica com 5 cadeiras individuais com fórmica, 1 espelho, 

materiais de papelaria, brinquedos diversos e 1 banheiro. 

• Sala 08 – sala de atendimento infantil com: 1 mesa redonda com 5 cadeiras acolchoadas 

individuais, 1 baú com 1 colchonete (com função de sofá), 4 almofadas, 1 armário com 

duas portas, 1 mesa individual pequena, material de papelaria e brinquedos diversos. 

• Sala 09 – sala de atendimento grupal equipada com: 5 colchões, 10 almofadas, 1 mesa de 

canto pequena e baixa com 1 abajur, 1 cadeira móvel giratória acolchoada e 1 tapete. 
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• Sala 10 – sala de atendimento grupal equipada com: 3 baús com 3 colchonetes (com função 

de sofás), 15 almofadas, 3 cadeiras giratórias móveis acolchoadas e luzes coloridas com 

controle de iluminação. 

• Sala de estagiários/as – sala para marcação e espera dos/as estudantes para os 

atendimentos com: 1 balcão, 01 mesa oval, 04 cadeiras e 1 quadro de avisos 

• Sala de espera – sala de espera para usuários do NPA com 3 sofás de três lugares. 

• Sala 11 – sala de armazenamento e aprendizagem de procedimentos de avaliação 

psicológica. O ambiente é um espaço para simulação de atividades prática de avaliação, 

envolve a possibilidade de avaliações clínicas individuais, avaliação coletiva para até 6 

pessoas e simulações em computador sobre procedimentos de correção e uso de 

plataformas on line de avaliação. Para citar alguns livros e/ou manuais de testes: 

Fundamentos do Teste Palográfico; Pirâmides Coloridas de Pfister; Rorschach; WISC; 

WAIS; Zulliger; BFP; IHSC; IFP-2, BPR-T, entre outros instrumentos com pareceres 

favoráveis pelo SATEPSI / CFP. 

 

8.8. RECURSOS HUMANOS 

Para atender ao Curso de Graduação em Psicologia, bem como aos dois Programas de Pós-

Graduação encontram-se lotados no DPSD 21 professores efetivos e 02 substitutos. A secretaria 

do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento funciona atualmente na Secretaria 

Integrada de Departamentos do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), localizada no 

IC-2, sala 01. No DPSI encontram-se lotados 25 professores efetivos e 2 substitutos, 02 

funcionários de secretaria, 01 funcionário que atua no NPA. A Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Institucional funciona no prédio de pós-graduação do CCHN. Além 

disso, os Programas de Pós-Graduação contam com importante participação de docentes de 

outros departamentos da universidade que oferecem disciplinas para os respectivos cursos.  

 

8.8.1. Pós-Graduações Vinculadas aos Departamentos de Psicologia da Ufes 

São dois os Programas de Pós-Graduação diretamente ligados a ambos os Departamentos de 

Psicologia da Ufes: o Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP), vinculado ao DPSD, 

e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional (PPGPSI), vinculado ao DPSI. 
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Em 1992, o Departamento de Psicologia criou o Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

com área de concentração em Fundamentos Evolutivos e Sociais do Comportamento. Após a 

criação do Departamento de Psicologia Social em 1993, atual Departamento de Psicologia 

Social e do Desenvolvimento (DPSD), optou-se pela extinção da área de concentração e a 

denominação do curso passou a ser apenas Mestrado em Psicologia. A partir das boas 

avaliações obtidas da CAPES o Programa propôs e obteve recomendação para iniciar o curso 

de Doutorado em Psicologia no ano de 2000. É importante destacar a participação do PPGP na 

qualificação de docentes da própria UFES, tanto no nível de mestrado quanto no de doutorado, 

provenientes de diferentes áreas de conhecimento: Psicologia, Serviço Social, Ciência da 

Informação, Enfermagem, Medicina, Administração, Biologia e Arquitetura. 

No ano de 2005, foi encaminhada a CAPES, pelo Departamento de Psicologia (DPSI), a 

proposta de criação do Mestrado em Psicologia Institucional. Tal proposta foi aprovada em 

2006, tendo, então, o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional iniciado suas 

atividades no primeiro semestre de 2007. Em 2020, o PPGPSI obteve recomendação para iniciar 

o programa de Doutorado. Importante destacar o excelente índice de inserção social e produtos 

técnicos deste Programa, que evidencia sua incorporação de conhecimento a tecnologias 

sociais, contribuindo para a formação de profissionais ligada à docência e às políticas públicas. 

Interessante ainda dimensionar que a Universidade Federal do Espírito Santo, por ser a única 

universidade pública do Estado, possui um caráter fundamental na produção de pesquisa e 

formação em docência no campo da Psicologia. Nota-se que, atualmente, quando se trata de 

formação em mestrado e doutorado, no âmbito da Psicologia, apenas a Ufes possibilita este 

nível de ensino, fundamental inclusive para a formação de docentes que irão atuar, além da 

própria UFES, nas instituições de ensino privadas de todo o Estado.  

Por tudo isso apontamos a importância da presença dessas duas pós-graduações vinculadas ao 

curso de Psicologia da Ufes. 

 

8.9. CENÁRIOS EXTERNOS DE PRÁTICAS E CONVÊNIOS 

Além dos laboratórios gerais e específicos à formação em psicologia acima descritos, o curso 

conta atualmente com diversos cenários de práticas externos à universidade. Por meio de 

convênios estabelecidos entre a Universidade com secretarias municipais e estaduais de saúde, 

educação e assistência social, estudantes e professores/as desenvolvem projetos de pesquisa, 

extensão e estágios básicos e específicos em instituições como: Unidades Básicas de saúde do 

município de Vitória, CAPS Transtorno, AD e Infantojuvenil dos municípios de Vitória e Serra; 
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Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência de Vitória (SASVV); Hospital Estadual de 

Atenção Clínica (HEAC), Escola Técnica de Saúde do SUS de Vitória, Unidades Municipais 

de Ensino Infantil (UMEI) de Vitória; Escolas de Ensino Fundamental e Médio situadas em 

Vitória; Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência 

Especializada em Assistência Social (CREAS) do município de Vitória; Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo, tais como Vara da Infância e Adolescência de Vitória, Vara de Violência 

Doméstica do ES; Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos (SEMCID), da Prefeitura 

Municipal de Vitória, Unidades especializadas da Polícia Militar e dos Bombeiros, Notaer, 

Instituições de longa permanência de idosos, Unidades de Atendimento Socioeducativo do 

IASES, Instituições de acolhimento para crianças e adolescentes de Vitória-ES. A lista de 

convênios totais da Ufes com instituições públicas e privadas pode ser encontrada no seguinte 

endereço: 

https://estagios.ufes.br/sites/estagios.ufes.br/files/field/anexo/empresas_conveniadas_atualiza

do_em_09.02.2021.pdf#overlay-context=conveniost.  

Além dessas atividades, ainda que parcerias dentro da própria Ufes, é digno de nota ações de 

professores/as e estudantes também com setores internos à Ufes, os quais prestam serviços à 

comunidade acadêmica e também externa. Dentre elas, destacam-se as ações com a Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis e Cidadania, a Universidade Aberta, e as ações diretas desenvolvidas 

pelos estudantes no NPA entre outros. E, um destaque especial, a participação ativa de 

professores do Curso de Psicologia em vários setores do Hospital Universitário (Hucam), indo 

desde ações em saúde do trabalhado de saúde do hospital, até a UTI neonatal, dentre outros. 

A inserção dos alunos, seja desenvolvendo projetos de estágio, pesquisa ou extensão, nestes 

espaços, assegura a oportunidade de desenvolver atividades articuladas com as mais diversas 

políticas públicas, tais como as de saúde, educação e assistência social. Tal fato mostra-se de 

suma importância, pois reflete um projeto político pedagógico que se pretende articulado com 

a realidade, fornecendo ao estudante em formação ferramentas teórico-metodológicas capazes 

de promover uma prática contextualizada, crítica, inovadora e, sobretudo, comprometida com 

as demandas sociais. Além disso, a inserção da psicologia nestas mais diferentes instituições 

reafirma o papel da universidade em contribuir com a transformação social, seja por meio da 

ação, bem como pela produção de conhecimento que faça avançar políticas públicas de um 

modo geral. 

Assim, sendo a universidade pública uma importante formadora de profissionais que compõem, 

em todo país, os quadros de trabalhadores do SUS, do SUAS, da educação, entre outros, não se 

https://estagios.ufes.br/sites/estagios.ufes.br/files/field/anexo/empresas_conveniadas_atualizado_em_09.02.2021.pdf#overlay-context=conveniost
https://estagios.ufes.br/sites/estagios.ufes.br/files/field/anexo/empresas_conveniadas_atualizado_em_09.02.2021.pdf#overlay-context=conveniost
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pode conceber que a formação se dê alheia aos espaços de atuação em que estarão estes 

profissionais, mas ao contrário, deve ter neles lócus privilegiados de formação. Nestes cenários 

os estudantes entram em contato com diferentes políticas públicas como a Política Nacional da 

Atenção Básica (PNAB), a Política Nacional de Humanização (PNH), Política Nacional de 

Saúde Mental, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Política Nacional de Assistência Social, 

entre tantas outras. Logo, ao estudante é possível não somente conhecer essas políticas  por 

meio das disciplinas teóricas, mas sobretudo participar dos desafios de fazer delas uma 

realidade para a população assistida. 

 

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CURSO 

O processo de acompanhamento e avaliação abrangerá seis aspectos: 

1. Acompanhamento e apoio ao estudante 

2. Acompanhamento do egresso 

3. O próprio Projeto Pedagógico de curso 

4. O processo de ensino-aprendizagem 

5. O diagnóstico do curso 

6. A adequação da infraestrutura física 

Trata-se de um processo permanente que pode encaminhar modificações em qualquer momento 

da execução do Projeto Pedagógico do curso e será apresentado no formato de relatórios, cujo 

detalhamento será definido pelo Colegiado de Curso, com base nos itens desse Projeto 

Pedagógico. 

 

9.1. ACOMPANHAMENTO E APOIO AO ESTUDANTE 

O acompanhamento e apoio ao/à estudante será realizado conforme o disposto na Resolução 

038/2016 CEPE/UFES que trata do acompanhamento do desempenho acadêmico. 

Quando tratamos do acompanhamento e apoio ao/à estudante universitário/a, é fundamental 

frisar as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Apoio Acadêmico – 

DAA/PROGRAD, assim como os programas de acesso e permanência desenvolvidos pela Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci). Quanto à iniciativa do 

DAA/PROGRAD, pelo menos 9 atividades devem ser destacadas: 
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1. Projetos de ensino: almejam um processo de ensino-aprendizagem que primem pela 

investigação e/ou intervenção, que apoiarão as atividades de ensino nos cursos de 

Graduação da UFES. 

2. Programa Institucional de Apoio Acadêmico (PIAA): O PIAA surge da necessidade de 

uma ação institucional, que visa o acompanhamento acadêmico dos estudantes de 

graduação, tendo em vista a promoção do sucesso acadêmico e o combate à retenção, 

ao desligamento e a evasão nos cursos de graduação da Ufes. 

3. Programa Integrado de Bolsas (PIB): O PIB está configurado em dois grupos distintos 

de programas de bolsas: 1. a) Programa de Iniciação à Docência PID - visa contribuir 

para o processo de aprendizagem de estudantes, promovendo a maior interação entre 

discentes e docentes no que tange ao conteúdo das disciplinas, integrando a monitoria 

ao processo formativo e despertando o interesse do estudante pela carreira acadêmica; 

b) Programa de Aprimoramento Discente PAD - visa desenvolver ações e projetos que 

conferem suporte às atividades acadêmicas, técnicas e administrativas da UFES, e, ao 

mesmo tempo, ampliar o escopo da formação do discente por meio de seu engajamento 

em atividades promotoras de competências vinculadas ao seu campo de estudo. Além 

deste, existem outros programas, tais como: Programa de Bolsas de Extensão 

(PROJEX): visa promover ações e integração de trabalhos técnicos, científicos, 

culturais, esportivos e artísticos, desenvolvidos por esta Instituição, em prol e em 

parceria com a comunidade, contribuindo para a formação cidadã e apoiando a 

articulação Universidade- Sociedade. Programa de Bolsas Digital (PIDIG): objetiva 

desenvolver habilidades de tecnologia da informação, além de incentivar e desenvolver 

atividades acadêmicas vinculadas ao uso da informática, visando atender a necessidades 

da Instituição e preparar estudantes de graduação para o desempenho de atividades de 

informática na vida profissional. 

4. Programa de Educação Tutorial (PET): O Programa de Educação Tutorial reúne, nos 

campi Goiabeiras e São Mateus da Ufes, 13 grupos em 20 diferentes áreas do 

conhecimento, dentre os quais, o PET-Psicologia, e tem como objetivo promover a 

integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. É um programa nacional 

desenvolvido pela Secretaria de Educação Superior do ministério da Educação em 

parceria com as universidades. Na Ufes, ele é vinculado à Pró-Reitoria de graduação. 

Existem duas modalidades: a) PET de cursos, que reúne estudantes de uma mesma área 

de conhecimento; b) PET conexões pode agregar grupos de estudantes de um mesmo 

curso ou grupos multidisciplinares. 
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5. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid): é uma ação da Política 

Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) que visa 

proporcionar aos/às discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma 

aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o 

contexto em que elas estão inseridas. 

6. Programa Residência Pedagógica: uma das ações que integram a Política Nacional de 

Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento do estágio 

curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 

licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

7. Jovens Talentos para a Ciência: O Programa foi criado em fevereiro de 2012, por 

iniciativa do Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), tendo o objetivo de inserir 

precocemente estudantes de graduação no meio científico. 

8. Programa de Mobilidade Acadêmica – PMA: um programa que permite que estudantes 

vinculados à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES cursem, em outra 

Instituição Federal de Ensino Superior – IFE, e vice-versa, disciplinas pertinentes a seu 

curso de graduação. 

9. Programa de Acompanhamento de Estudante Egresso – PAEEg: A UFES implantou em 

2013 o PAEEg, constituído no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, com 

vistas a promover a melhoria constante da qualidade dos Cursos de graduação mantidos 

pela Universidade e a prestar contas à sociedade acerca de sua responsabilidade social.  

Sobre as atividades de acesso e permanência da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 

Cidadania, vale destacar 3: 

1. Programa de Assistência Estudantil da UFES (Proaes-Ufes): Reúne um conjunto de 

ações que proporcionam ao estudante de graduação presencial condições que favoreçam 

a sua permanência na Universidade e a conclusão do curso superior, sem retenção ou 

evasão, nos termos e limites da Portaria nº 1.831/2017-R e a Resolução nº 03/2009-

CUn/UFES. Os recursos do Proaes-Ufes são oriundos do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) e os benefícios são destinados somente aos estudantes 

cadastrados no programa de assistência estudantil da UFES. Os editais de cadastro no 

programa são lançados semestralmente, permitindo que os estudantes ingressantes 

possam realizar o cadastro na ocasião da chegada à Universidade. 

2. Programa de Assistência ao Estudante Estrangeiro (PAEE-UFES): conjunto de ações 

que proporcionem ao estudante estrangeiro, matriculado em curso de graduação 
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presencial, condições que favoreçam a sua permanência na Universidade e a conclusão 

do curso superior sem retenção ou evasão, nos termos e limites da Portaria nº 

1972/2015-GR. Todo estudante estrangeiro matriculado regularmente em curso de 

graduação presencial na UFES que não receba bolsa PROMISAES, poderá requerer o 

cadastramento no Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro, no período de 01 a 10 

de cada mês, durante o período letivo e terá o direito aos seguintes auxílios: Auxílio 

Alimentação, Empréstimo estendido de livros e Acesso a curso de Línguas. 

3. Auxílio Material Didático de Alto Custo: Trata-se de benefício financeiro, de caráter 

pessoal e intransferível, para estudantes cadastrados do Programa de Assistência 

Estudantil – PROAES, matriculados no 5º período do curso de graduação em 

Odontologia, destinado à compra de materiais para uso nas disciplinas com atividades 

práticas obrigatórias. 

 

9.2. ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

Programa de Acompanhamento de Estudante Egresso – PAEEg: A UFES implantou em 2013 

o PAEEg, constituído no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, com vistas a 

promover a melhoria constante da qualidade dos Cursos de graduação mantidos pela 

Universidade e a prestar contas à sociedade acerca de sua responsabilidade social. O Programa 

mantém interface com a Avaliação dos Cursos de Graduação, com a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA - e, especificamente, com o trabalho realizado em cada curso da UFES pelo 

Núcleo Docente Estruturante – NDE - e pode ser considerado como integrante do processo de 

Autoavaliação Institucional – AAI. O PAEEg apresenta, como objetivos gerais: o 

aprimoramento dos Cursos de Graduação; o conhecimento da opinião dos estudantes egressos, 

acerca da formação profissional e cidadã recebida; a promoção de ações que levem à 

manutenção da vinculação desse grupo de estudantes à Universidade e o atendimento das novas 

exigências trazidas pelo MEC, com relação à Avaliação Institucional. Assim sendo, temos que 

a perspectiva do PAEEg se insere nos processos de regulação – internos e externos – 

imprescindíveis ao sucesso da Universidade no cumprimento de sua missão. 

 
9.3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico implicará na verificação do 

cumprimento de seus objetivos, perfil do egresso, habilidades e competências, estrutura 

curricular, flexibilização curricular, atividades complementares, pertinência do curso no 

contexto regional, corpo docente e discente. 
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Essa avaliação será efetivada por meio de um relatório elaborado pelo Colegiado de Curso a 

cada três anos, a partir da implantação da atualização deste PPC. Este relatório irá se basear em 

mecanismos de acompanhamento periódicos definidos pelo Colegiado. O processo de avaliação 

compreenderá duas etapas: 

1. avaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação do Curso (CPAC), com emissão de 

parecer; 

2. avaliação realizada pelo Colegiado, com base no parecer da CPAC, com emissão de parecer 

final. 

 

9.4. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

O sistema de avaliação será norteado pelos seguintes níveis de avaliação: 

- avaliação pelos professores, em cada Unidade Curricular, do nível de apropriação e produção 

de conhecimentos pelos/as estudantes, do seu desempenho nas atividades e estágios, bem como 

do seu compromisso ético e social, conforme prevê os Artigos 101 a 105 do capítulo 7 e os 

Artigos 106 a 115 do capítulo 8 do Regimento Geral da Universidade Federal do Espírito Santo, 

fev. 1985.  

Os/as estudantes deverão ser avaliados por pelo menos dois trabalhos acadêmicos que incluam 

pelo menos 80% do conteúdo ministrado. Notas poderão ser atribuídas aos exercícios e 

trabalhos práticos e terem peso proporcional ao total de pontos necessários à aprovação, a 

critério do professor e expresso no plano de ensino entregue no início do curso. Apresentação 

de seminários individualmente ou em grupo, avaliação escrita individual, estudos dirigidos e 

participação em aula são algumas possibilidades de formas de avaliação. 

- avaliação dos docentes pelos discentes através de instrumento próprio (Resolução Nº 15/89 - 

CEPE, Anexo III da resolução); 

- avaliação das Unidades Curriculares pelos discentes através de instrumento próprio; 

- avaliação das Unidades Curriculares por parte dos professores responsáveis pelas mesmas; 

- avaliação do curso pelos egressos através de instrumento próprio; 

- levantamento do índice de evasão e de concludentes em relação aos ingressantes no curso; 

- análise dos resultados do Enade e ações em nível de colegiado e departamental, envolvendo 

discentes e docentes, visando a reapropriação das práticas de formação e das estratégias alçadas 

nesse PPC. 
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Os resultados de tais avaliações oferecerão um diagnóstico do funcionamento do curso e 

indicarão as eventuais necessidades de mudança, refletindo na reorganização do Projeto 

Pedagógico. 

 

9.5. DIAGNÓSTICO DO CURSO 

Os principais indicativos do bom funcionamento do curso são: 

- Aceitação do/a profissional no mercado de trabalho regional e nacional; 

- Aceitação do/a profissional na comunidade acadêmica; 

- A integração do curso na sociedade. 

 

9.5.1. Aceitação do/a profissional no mercado de trabalho e na comunidade 
acadêmica 

Através da análise da transformação e ampliação do campo de atuação do profissional de 

Psicologia no Brasil, verifica-se uma constante demanda por profissionais com capacidade de 

adequar os princípios da ciência e da pesquisa às necessidades do mercado e às demandas 

sociais. Verifica-se fortemente esta característica nos/nas profissionais formados/as pelo curso 

de Psicologia da UFES, visto a grande absorção destes/as no mercado de trabalho e na 

academia, nos âmbitos regional e nacional. São exemplos: Secretaria Estadual de Justiça, 

Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Assistência 

Social, Secretarias Estadual e Municipal de Educação, Associação Capixaba de Redução de 

Danos (ACARD), Organizações não-governamentais, de modo geral, empresas como a 

Companhia Siderúrgica de Tubarão, Companhia Vale do Rio Doce, Centro de Atendimento a 

Vítimas de Violência (CEAVV), Associação de Mães e Familiares Vítimas de Violência do 

Espírito Santo (AMAFAVES), Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (HUCAM), 

instituições de ensino superior como a própria UFES, além de instituições privadas como: 

Faesa, Favi, Univix, Faculdade Salesiana, UNIVALE, entre outras.  

 

9.5.2. A integração do curso na sociedade 

A integração do curso na sociedade é demonstrada através da participação dos/as professores/as 

e estudantes em projetos de extensão desenvolvidos no Núcleo de Psicologia Aplicada e em 

outras instituições locais (Quadro 2) dando acesso a diversos grupos da comunidade, e através 
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de eventos abertos a profissionais e estudantes de outras instituições promovidos pelos dois 

departamentos.  

De acordo com os projetos de extensão, o curso de Psicologia tem oferecido serviços 

direcionados à: trabalhadores/as da área social que lidam com crianças e adolescentes; 

adolescentes e equipe multidisciplinar da Unidade Municipal de Saúde Jesus de Nazareth, 

profissionais de nível superior, atuantes em serviços públicos, com formação em Psicologia e 

áreas afins da Grande Vitória; alunos da APAE portadores de Síndrome de Down; crianças e 

adolescentes de 04 a 07 anos atendidas no Ambulatório de Saúde Mental do Hospital das 

Clínicas; jovens matriculados na rede pública de ensino da Grande Vitória; universitários/as e 

pacientes do Hospital Infantil; moradores/as dos serviços residenciais terapêuticos, 

profissionais da saúde mental e comunidade de Cariacica; pacientes renais crônicos da Rede 

hospitalar do SUS; profissionais da saúde e usuários/as do Hospital Universitário; pacientes e 

acompanhantes do Ambulatório (SAE) de HIV/aids em hospital público de Vitória; pessoas 

com HIV positivo assistidas em uma ONG aids de Vitória; usuários/as da rede de saúde mental 

da Grande Vitória (CAPS, CAPSi, CAPSad) e de Unidades Básicas de Saúde Mental; 

usuários/as do serviço de saúde do Município de Vitória - CAPS – Cidade; internas da 

Penitenciária Estadual Feminina de Tucum em Cariacica; crianças matriculadas em escolas da 

Prefeitura de Vitória e vinculadas a centros de educação infantil no bairro de São Pedro. 

A inserção de projetos de extensão e pesquisa, além da prática de estágios curriculares 

vinculados ao curso de Psicologia, em diversas instituições e atividades situadas no estado, 

demonstram o compromisso do curso com uma formação integrada e que contribua com a 

sociedade.  

9.5.3. A Comissão Própria de Avaliação 

Segundo a Resolução nº 49/2016-CUn/UFES, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma comissão permanente, prevista pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), estabelecido pela Lei nº10.861, 

de 14 de abril de2004, e regulamentado pela Portaria Ministerial MEC, nº 2.051, de 9 de julho 

de 2004. 

A CPA é responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da Instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

A Avaliação interna é um processo de caráter diagnóstico, formativo e de compromisso 

coletivo, tendo como objetivo indicar à comunidade as potencialidades e fragilidades da 
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Instituição, no intuito de promover a qualidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, 

observados os princípios do Sinaes e as especificidades da Universidade. 

A avaliação interna descrita no Caput deste artigo será estabelecida com base em um Projeto 

de Avaliação Institucional, a ser proposto e atualizado sempre que necessário pela CPA, 

contando com o apoio executivo da Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin). 

O Projeto de Avaliação Institucional deverá observar minimamente os eixos temáticos 

estabelecidos pelo Sinaes para a avaliação institucional, bem como prever os meios e recursos 

necessários para a sua execução. 

O Projeto de Avaliação Institucional e suas atualizações deverão ser homologados pelo 

Conselho Universitário e amplamente divulgados nas diversas instâncias administrativas e 

acadêmicas da Ufes. 

A CPA terá atuação autônoma no âmbito da sua competência legal, prestando informações de 

suas atividades aos Órgãos Colegiados Superiores da Ufes e ao Inep, e divulgando-as à 

comunidade universitária, de acordo com a Portaria Ministerial MEC nº 2.051, de 9 de julho de 

2004, contando com apoio técnico e financeiro da Instituição. (Disponível em: 

http://avaliacaoinstitucional.ufes.br/apresenta%C3%A7%C3%A3o) 

Ainda, cada Centro de Ensino possui uma Comissão Própria de Avaliação de Centro (CPAC), 

sendo a do Centro de Ciências Humanas e Naturais constituída por dois docentes, dos técnicos-

administrativos, dois representantes da sociedade civil, dois discentes regulares e um discente 

egresso. 
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ANEXO I - SITUAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

 
Retirado da página do INEP/ENADE 

 
Situação da habilitação  

   

Data de autorização:  
Documento legal: Resolução CONSUN/UFES 
Número do documento:  

Data de reconhecimento: 21/02/1986 
Documento legal: Portaria MEC 
Número do Documento: 143 de 20/02/1986 
Prazo de Reconhecimento em Anos:  

Início de funcionamento: 05/01/1979 
Regime Letivo: SEMESTRAL 
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 ANEXO II - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

REGULAMENTO GERAL PARA A DISCIPLINA ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES À FORMAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFES – 

CURRÍCULO 2011 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Art.1º Este documento regulamenta no âmbito do Curso de Psicologia da Universidade Federal 

do Espírito Santo – UFES – as Atividades Complementares à Formação (AC) instituídas como 

disciplina obrigatória, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Psicologia aprovadas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação – Resolução CNE/CES nº 5/2011. 

Parágrafo Único - O Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, aprovado pela Resolução Nº 

35/2011 do CEPE, estabelece que as ACs devem assumir um caráter complementar fazendo 

parte de uma política permanente de estímulo ao desenvolvimento político, cultural e científico 

dos alunos relacionando-se ao ensino, pesquisa e extensão, contemplando aspectos relevantes 

à formação profissional. Constitui um amplo leque de opções, conforme discriminado no Anexo 

01 deste regulamento. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Seção I – Da Disciplina 
 

DO INGRESSO NA DISCIPLINA 

Art.2º. A carga horária total a ser cumprida pelo/a estudante na disciplina é de 120 horas 

correspondendo a 08 créditos que serão integralizados ao longo do curso. 

§1º - Não há pré-requisitos a serem cumpridos para solicitação dos créditos na disciplina. 

§2º - A solicitação de creditação da disciplina não requer matrícula anterior em período previsto 

no calendário acadêmico aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A creditação 

pode ser solicitada a qualquer tempo da trajetória acadêmica do/a estudante, desde que ele/a 
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tenha realizado atividades equivalentes à quantidade de crédito necessária prevista nesse 

regulamento e tenha apresentado os comprovantes de realização.  

§3º - A solicitação de creditação das atividades realizadas pelo/a estudante deverá ser 

encaminhada, a qualquer tempo, diretamente à Secretaria Integrada de Colegiados do Centro 

de Ciências Humana e Naturais. 

I - O/a estudante deverá apresentar todos os documentos digitalizados; 

II – A avaliação da adequação de tais documentos será feita pela equipe de técnicos da 

Secretaria Integrada de Colegiados em conjunto com a Coordenação do Colegiado da 

Psicologia.  

III- Uma vez que a documentação esteja adequada, as horas 120 horas correspondentes às 

Atividades Complementares serão inseridas no histórico do aluno pela PROGRAD. 

 

DA DINÂMICA NA DISCIPLINA 

Art.3º.As atividades da disciplina (Anexo 01 desse regulamento) poderão começar a ser 

cumpridas desde a 1ª matrícula no curso, devendo ser sistematizadas e gerar os documentos 

comprobatórios necessários para a creditação das atividades complementares. 

 

Seção II - Das Competências 

DO COLEGIADO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

Art.4º O Colegiado do Curso de Psicologia deverá: 

I - Aprovar as regras gerais de funcionamento das Atividades Complementares e suas 

alterações.  

II - Orientar o/a estudante quando solicitado sobre os procedimentos da disciplina. 

 

III - Decidir sobre os casos omissos. 

a) Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pelo Colegiado de 

Curso de Psicologia e em instâncias subsequentes pelos órgãos e Conselhos Superiores 

da UFES. 
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DO/A ESTUDANTE 

Art.5º - O/a estudante deverá cumprir 120 horas (8 créditos) entre as atividades complementares 

descritas no Anexo 01, obedecendo à ponderação e aos limites descrito0073. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 6º. Obterá crédito de atividades complementares o/a estudante que apresentar todos os 

documentos de acordo com os critérios definidos no Anexo 01 e com o número de 

horas/créditos de Atividades Complementares necessárias para o cumprimento da disciplina. 

§ Único – O/a estudante que não conseguir atingir a quantidade de créditos suficiente deverá 

realizar atividades de modo a completar a carga horária exigida, e, em seguida, apresentar 

novamente os documentos conforme inciso I, do §2º, do Art. 2º desse regulamento. 
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Anexo I do regulamento:  

QUADRO ENUNCIATIVO DE VALORES EM HORAS ATRIBUÍDAS A CADA 

UMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Atividade Complementar 
CH / 

atividade 
Limite 

CH  
Comprovação 

1. Participação em projetos de pesquisa 
[IC/Voluntário/Colaborador]  

30 /semestre  60 Declaração do coordenador  

2. Participação em projetos de extensão 
[IC/Voluntário/Colaborador]  

30 /semestre 60 Declaração do coordenador 

3. Participação em grupo PET 30 /semestre 60 Declaração do coordenador 

4. Monitoria 18 /semestre 54 
Declaração do professor ou 

certificado 

5. Estágio extra-curricular 15 /semestre 30 
Declaração oficial da 

Instituição 
6. Gestão estudantil 
 8 /mandato 16 Ata do C. A. ou da eleição 

7. Representação estudantil 8 /mandato 16 

Declaração do Chefe de 
Departamento ou 

Coordenador de Colegiado de 
Curso 

8. Atividade voluntária em organizações civis 10 / semestre 40 
Declaração oficial da 

Organização 
9. Participação em evento científico  18 / evento 54 Certificado de participação 
10. Participação em evento de formação 

compatível com a área 
 

15/ evento 30 Certificado de participação 

11. Participação em mini-curso em evento 
científico 

12 / curso 36 Certificado de participação 

12. Apresentação de trabalhos em evento 
científico 

20 trabalho 60 
Certificado de apresentação 

de trabalho.  
13. Publicação de resumo em anais de evento 

científico 
25/ resumo 

inédito 
60 Cópia do resumo nos Anais. 

14. Publicação de trabalho completo em anais de 
evento científico 

25 / trabalho 
inédito 

60 Cópia do trabalho publicado. 

15. Publicação de artigo em periódico no mínimo 
classificado Qualis Local C 

35 / artigo 70 Cópia do artigo publicado 

16. Publicação de capítulo de livro acadêmico 35 / capítulo 70 Cópia do capítulo publicado 

17. Participação em comissão organizadora de 
evento científico 

16 / evento 32 
Cópia dos Anais ou 

Certificado em que consta o 
nome do estudante. 

18. Participação em empresa júnior na área da 
Psicologia 

18/semestre 36 
Declaração oficial da 

Instituição 
19. Curso de longa duração compatível com a 

área (Cursos de Extensão/ Capacitação/ 
Aperfeiçoamento; Disciplinas Eletivas) 

30  60 Declaração do professor 

20. Premiação em trabalho acadêmico 15 15 certificado 
21. Projeto de ensino 20 40 Declaração do professor 
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 ANEXO III - REGIMENTO DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

COLEGIADO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

REGIMENTO DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

TÍTULO I 

Da Comissão de Orientação de Estágio (COE) 

 

CAPÍTULO I 

Das Finalidades 

Art. 1° A Comissão de Orientação de Estágio (COE) do Curso de Psicologia é organizada de acordo 

com o Regimento Geral da Universidade Federal do Espírito Santo, tendo como atribuição planejar, 

supervisionar e avaliar os Estágios Curriculares Básicos I, II, III e os Estágios Curriculares Específicos 

nas Ênfases I. "Investigação e Intervenção em Saúde, Processos Clínicose Educacionais"(DPSI)e II. 

"Investigação e Intervenção em Psicologia Social e do Desenvolvimento” (DPSD) do curso de 

graduação em Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, de acordo com o Regulamento de 

Estágio Curricular do Curso. 

Parágrafo único. A COE está subordinada ao Colegiado do curso.  

 

CAPÍTULO II 

Da Composição 

Art. 2° A COE é composta por: 

I - Seis docentes do curso de Psicologia, envolvidos diretamente na oferta/supervisão de estágios Básico 

e/ou Específicos, representando os dois departamentos do curso, mais especificamente 3 (três) 

professores do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento e 3 (três) professores do 

Departamento de Psicologia. 

§ 1° Os membros da COE elegerão o Coordenador e o Vice-coordenador entre seus membros, para 

mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por uma vez. A COE deve garantir que haja 

revezamento da Coordenação entre os dois departamentos. 

§ 2° Em caso de impedimento legal, o Coordenador da COE designará, entre os membros desta 

Comissão, seus substitutos eventuais. 
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§ 3º As sugestões, dúvidas e reclamações dos discentes serão feitas através das Chefias dos 

departamentos ou da Coordenação do Colegiado do curso de Psicologia e posteriormente encaminhadas 

à Coordenação da COE. 

 

CAPÍTULO III 

Do Funcionamento 

Art. 3° Para o seu funcionamento: 

I - A COE reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, independentemente de convocação prévia, em 

dia, local e horário previamente acordados, podendo reunir-se extraordinariamente por convocação de 

seu Coordenador ou por solicitação de 2/3 (dois terços) de seus membros; 

II - As matérias sob discussão serão decididas por consenso ou votação de maioria simples. Ao 

Coordenador compete o voto de Minerva, quando necessário; 

III - As faltas à reunião da COE serão formalmente comunicadas à Coordenação do curso, para as 

providências cabíveis.  

 

CAPÍTULO IV 

Das Competências 

Art. 4° Compete à COE: 

I - Avaliar e garantir o cumprimento das normas para os Estágios Curriculares Supervisionados; 

II - Analisar e aprovar o plano de atividades de estágio encaminhado por cada supervisor vinculado às 

disciplinas de Estágio Básico I, II, III, Estágio Específico I e Estágio Específico II. 

III - Definir as atribuições dos supervisores dos estágios, de comum acordo com os docentes 

responsáveis pelas disciplinas de estágio; 

IV – Definir, juntamente com os supervisores, os cenários que ofereçam condições adequadas ao 

desenvolvimento dos estágios;  

V - Informar aos Departamentos as atividades dos docentes que estejam atuando como supervisores de 

estágios; 

VI - Emitir parecer para validação de estágios curriculares, em conformidade com as Resoluções 

vigentes na UFES; 

VII - Cumprir e fazer cumprir as normas e exigências para a realização dos estágios;  

VIII - Observar a legislação pertinente no planejamento e desenvolvimento dos estágios;  

IX - Acolher, analisar e tomar providências sobre questões técnicas e éticas referentes aos estágios, 

formalmente levadas ao seu conhecimento.  

X - Organizar seminário semestral para apresentar aos alunos do Curso as Ênfases Curriculares, 

disciplinas e projetos vinculados.  
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XI- Divulgar, a cada semestre, a previsão da oferta de vagas para as Ênfases I e II, realizar a pré-

matrícula e encaminhar aos respectivos departamentos a demanda de estágio dos alunos. 

 

Art. 5° Compete ao Coordenador da COE: 

I- Representar a COE nos diversos órgãos da UFES; 

II- Convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias; 

III- Fazer solicitações e encaminhamentos necessários ao desenvolvimento dos estágios aos órgãos 

competentes. 

 

Art. 6° Compete ao Secretário: 

I- Redigir as Atas de Reunião da COE; 

II- Organizar os arquivos e documentos da COE. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições Finais e Gerais 

Art. 7° Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela COE, respeitadas as disposições legais 

vigentes. 

 

Art. 8° Este Regimento entrará em vigor a partir de sua aprovação pelo Departamento de Psicologia 

Social e do Desenvolvimento e pelo Departamento de Psicologia do Centro de Ciências Humanas e 

Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

 

Aprovado pelo Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento em ____/_____/2010. 

 

Aprovado pelo Departamento de Psicologia em____/_____/2010. 
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 ANEXO IV - REGULAMENTAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

COLEGIADO DO CURSO DE PSICOLOGIA 
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

REGULAMENTAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

 
I - ATO NORMATIVO CNE/CES QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO ESTÁGIO PARA O CURSO 
A Resolução nº. 5 de 15/03/2011, do CNE/CES (Câmara de Educação Superior) que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Psicologia, determina:  
 
Art. 20 – Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de formação, programados e 
diretamente supervisionados por membros do corpo docente da instituição formadora e procuram 
assegurar a consolidação e articulação das competências estabelecidas. 
 
Art. 21 - Os estágios supervisionados visam assegurar o contato do formando com situações, contextos 
e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações 
profissionais. 
 
Art. 22 - Os estágios supervisionados devem se estruturar em dois níveis – Básico e Específico. 
§ 1º O estágio supervisionado básico incluirá o desenvolvimento de práticas integrativas das 
competências e habilidades previstas no núcleo comum. 
§ 2º Cada estágio supervisionado específico incluirá o desenvolvimento de práticas integrativas das 
competências, habilidades e conhecimentos que definem cada Ênfase proposta pelo projeto do curso. 
§ 3º Os estágios Básico e Específico deverão perfazer, ao todo, pelo menos 15% da carga horária total 
do curso. 
 
Art. 23 - As atividades de estágio supervisionado devem ser documentadas de modo a permitir a 
avaliação, segundo parâmetros da instituição, do desenvolvimento das competências e habilidades 
previstas.  
 
II - CARACTERÍSTICAS GERAIS  
Os estágios supervisionados estão organizados em dois momentos ao longo do Curso. O primeiro 
momento pressupõe a realização dos Estágios Básicos e o segundo dos Estágios Específicos. 
O Curso prevê como Estágios Básicos I, II e III a realização de atividades em campo sob a orientação e 
supervisão de professores vinculados aos Departamentos de Psicologia (Estágios Básicos I e II) e de 
Psicologia Social e do Desenvolvimento (Estágio Básico III). Tais estágios, com carga horária de 60 
horas cada, visam contemplar a consolidação de competências e habilidades básicas para a formação em 
Psicologia estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Psicologia e fornecem subsídios 
para os Estágios Específicos a serem desenvolvidos nas Ênfases Curriculares.  
O Curso de Psicologia da UFES oferecerá duas Ênfases Curriculares tendo em vista a qualificação do 
corpo docente, os anseios apresentados pelos alunos do Curso e as especificidades do campo de atuação 
profissional da região em que a universidade está inserida. 
A formação dos estudantes nas competências e habilidades proporcionadas pelas duas ênfases inicia 
com os conhecimentos, habilidades e competências construídas no Núcleo Comum, por meio das 
disciplinas obrigatórias e dos Estágios Básicos. Ao longo do curso as escolhas por disciplinas optativas, 
a participação em projetos de Pesquisa e de Extensão, que compõem as atividades complementares, bem 
como as escolhas por projetos de estágio, delinearão a formação do/a estudante em pelo menos uma das 
duas Ênfases. A distribuição de vagas entre os estágios das ênfases deverá ser feita de forma equitativa, 
obedecendo a um limite máximo de 20 vagas. 
As Ênfases que serão ofertadas pelo Curso são: 
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I. Investigação e Intervenção em Saúde, Processos Clínicos e Educacionais (DPSI) 
Esta ênfase consiste no oferecimento ao graduando de oportunidades para consolidar competências 
voltadas à atuação, em nível individual e coletivo, nos âmbitos da prevenção, promoção e produção de 
saúde, dos processos e estratégias clínicas e dos processos educacionais em diferentes contextos sociais. 
 
II. Investigação e Intervenção em Psicologia Social e do Desenvolvimento (DPSD) 
Esta ênfase objetiva proporcionar ao/a estudante do Curso de Formação de Psicólogo da UFES uma 
articulação das habilidades e competências do Núcleo Comum, desenvolvidas nas disciplinas oferecidas 
pelos vários departamentos envolvidos com o Curso de Psicologia, com aquelas específicas da Ênfase e 
desenvolver competências integrativas que o habilitem a planejar, executar e avaliar programas de 
pesquisa e intervenção em diferentes contextos sociais, tomando como referência os processos 
psicossociais inerentes ao desenvolvimento humano.  
 
Estágio Básico: ocorrerá durante três semestres letivos consecutivos, sendo iniciado no quinto período 
do curso. Sua operacionalização comporta os componentes supervisão e prática no local de estágio, 
totalizando 60 horas ao final do período de estágio. 
 
Estágio Específico: ocorre em dois semestres letivos consecutivos. Sua operacionalização comporta o 
componente supervisão (em sala de aula) e o componente prática (no local de estágio), totalizando, no 
mínimo, 210 horas no primeiro semestre e 230 horas no segundo semestre. 
 
a) Localização no plano curricular do Curso  
O Estágio Básico I ocorre durante o quinto semestre do Curso, o Estágio Básico II ocorre durante o 
sexto semestre do Curso e o Estágio Básico III ocorre durante o sétimo semestre do Curso, todos 
localizados no Núcleo Comum.  
Os Estágios Específicos I e II das duas Ênfases Curriculares estão localizados no nono e no décimo 
semestre respectivamente. 
 
b) Pré-requisitos curriculares 
O Estágio Básico I tem como pré-requisito as disciplinas Processos Grupais e Institucionais, Processos 
Cognitivos e História da Psicologia no Brasil; o Estágio Básico II tem como pré-requisito as disciplinas 
História da Psicologia, Saúde e Psicopatologia e Estágio Básico I; o Estágio Básico III tem como pré-
requisitos as disciplinas Processos Básicos III, Psicologia do Desenvolvimento III e Pesquisa em 
Psicologia III.  
Para o Estágio Específico I da Ênfase I. Investigação e Intervenção em Saúde, Processos Clínicos e 
Educacionais (DPSI), os pré-requisitos são as disciplinas: Estudos Especiais em Psicologia e Práticas 
Educacionais e de Saúde e Seminários Clínicos I. 
Para o Estágio Específico I da Ênfase II. Investigação e Intervenção em Psicologia Social e do 
Desenvolvimento (DPSD), os pré-requisitos são as seguintes disciplinas: Estudos contemporâneos em 
processos psicossociais e do desenvolvimento e Psicologia e projetos sociais.  
Os projetos vinculados às Ênfases do Curso serão apresentadas aos alunos em Seminário programado 
pela Comissão de Orientação de Estágio do Curso de Psicologia (COE) em período anterior ao da 
matrícula no Estágio Específico I. Após a apresentação o/a estudante deverá fazer contato com os 
professores supervisores e preencher uma pré-inscrição nos projetos de estágio de seu interesse para 
subsidiar a organização da matrícula pela COE e pela Coordenação do Curso. 
 
c) Exigências para a realização dos estágios 
Estágio Básico: o/a estudante deverá ter disponibilidade de tempo para cumprir uma carga horária de 60 
horas no semestre, distribuídas em atividades em sala e no local do estágio. 
 Estágio Específico: a exigência de disponibilidade de tempo é de 210 horas no primeiro 
semestre, e de 230 horas no segundo semestre, distribuídas em atividades realizadas no local do estágio 
e de supervisão acadêmica. 
 A matrícula, para os dois estágios, deve ser realizada pelos alunos em época regular e o professor 
do curso de Psicologia que atuar como supervisor acadêmico deverá encaminhar à COE o Termo de 
Compromisso de Estágio, que deve conter a lista dos estagiários sob sua supervisão. 
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d) Locais de estágio 
Tanto o Estágio Básico quanto o Estágio Específico poderão ser realizados em diferentes âmbitos 
sociais, mediante programas e projetos de natureza diversificada da própria Universidade ou de outras 
instituições e entidades que possuam convênios com o Colegiado do Curso de Psicologia. 
O local onde o estágio será realizado, bem como o conjunto de atividades que serão desenvolvidas, serão 
definidos pelo professor-supervisor. No caso de o estágio ser realizado em outro local que não a UFES, 
deverá constar no projeto de estágio a concordância do responsável pelo acompanhamento dos 
estagiários no local ou do responsável pela instituição.  
Os projetos de estágio a serem realizados no âmbito do Núcleo de Psicologia Aplicada (NPA) da UFES 
deverão ser encaminhados para esse órgão, após a aprovação da COE, para que sejam tomadas 
providências relativas à execução, ao controle e ao arquivamento do projeto. 
 
e) Modalidades de Estágio Específico:  
- Por credenciamento institucional: quando a instituição, através do psicólogo local ou do responsável 
pelo acompanhamento dos estagiários, apresenta uma proposta de estágio. A proposta deve respeitar as 
características da Ênfase Curricular e ser apresentada em forma de projeto, visando caracterizar o tipo 
de organização, a clientela, o trabalho que será desenvolvido, as principais atividades que serão 
realizadas pelo estagiário, a equipe envolvida, as exigências do local, a carga horária semanal e outras 
informações necessárias ao esclarecimento da proposta. O projeto de estágio será submetido à 
apreciação da COE, sendo avaliada sua afinidade com as características da Ênfase Curricular. Um 
critério imprescindível para que a proposta da instituição seja incluída na oferta de estágio curricular é 
o de apresentar um professor do Curso de Psicologia como responsável pela supervisão acadêmica do/a 
estudante estagiário interessado na proposta. 
 
- Por proposição do professor do curso: A proposta de estágio será apresentada em forma de projeto 
de estágio elaborada por um ou mais professores do Curso de Psicologia, podendo ser organizada 
também em parceria com o responsável pelo acompanhamento dos estagiários no local. projeto surge 
da disposição em atender demandas de instituições ou organizações que possibilitem a ampliação do 
campo profissional e o desenvolvimento de habilidades e competências previstas na Ênfase Curricular. 
O projeto deve caracterizar o tipo de organização na qual o estágio acontecerá, a clientela que será 
atendida, o objetivo do trabalho que será desenvolvido, as principais atividades que serão realizadas 
pelo estagiário, a orientação teórica, a equipe envolvida, as exigências do local, informar a presença ou 
não de supervisor técnico local, a carga horária semanal e outras informações necessárias ao 
esclarecimento da proposta. Deve ainda ser anexada ao projeto a concordância do psicólogo ou 
responsável pelo acompanhamento dos alunos e do coordenador da instituição com o estágio. Para que 
a proposta seja executada, os seguintes passos devem ser observados: 1) entregar o projeto à COE até o 
último dia útil dos meses de Abril e Setembro, para que seja apreciado antes da oferta de disciplinas 
para o período letivo seguinte; 2) ser apreciado e aprovado pela COE; 3) estabelecer o contrato de estágio 
entre o Colegiado do Curso de Psicologia e a Instituição/Organização, válido pelo tempo de duração do 
projeto, observando todas as exigências legais de um campo de estágio conveniado.  
Os projetos de estágio a serem realizados no âmbito do Núcleo de Psicologia Aplicada (NPA) deverão 
ser encaminhados para esse órgão, após a aprovação da COE, sendo de sua responsabilidade o 
desenvolvimento do projeto, o controle e o arquivamento dos relatórios. 
 
f) Possibilidade de realização do estágio no local de trabalho do/a estudante 
Considerando a especificidade da formação em Psicologia, não há possibilidade de o/a estudante exercer 
dupla função no mesmo local (ex.: estagiário de psicologia e funcionário administrativo). O 
impedimento é de ordem técnica e ética. Além disso, o estágio é compreendido como uma relação não 
empregatícia de aprendizagem profissional, social e cultural, através da participação em situações reais 
de trabalho. 
 
g) Possibilidade de estágio curricular remunerado 
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Os estágios supervisionados não são remunerados. Contudo, será permitido ao/a estudante estagiário 
receber compensação pecuniária pela atividade exercida, seja na modalidade de bolsa de estudos ou 
ajuda de custo, se assim o desejar a instituição na qual realiza estágio. 
 
III – PROGRAMA DO ESTÁGIO 
 
a) Objetivos  
Estágio Básico: possui como objetivo central o desenvolvimento de um conjunto de competências 
básicas que envolvem práticas articuladoras do saber/fazer psicológico. A proposta do Estágio Básico 
é, portanto, que o/a estudante tenha uma primeira inserção no campo profissional da Psicologia e adquira 
subsídios para os Estágios Específicos a serem desenvolvidos nas Ênfases Curriculares. Pretende-se que 
através dos Estágios Básicos o/a estudante seja capaz de: 
1. Articular conhecimentos teóricos e metodológicos adquiridos nas disciplinas indicadas como pré-
requisitos para os estágios; 
2. Exercitar a participação em equipes multiprofissionais; 
3. Planejar atividades de coleta de dados ou de intervenção, selecionando a técnica mais adequada; 
4. Coordenar e registrar as atividades desenvolvidas em grupos;  
5. Identificar estratégias profissionais possíveis em situações inesperadas; 
6. Avaliar criticamente as atividades realizadas. 
 
Estágio Específico: A Ênfase Curricular é aqui entendida como oportunidade de concentração de 
estudos e estágios em algum domínio da Psicologia, articulada a um subconjunto de competências e 
habilidades dentre aquelas que integram o Núcleo Comum do Curso, conforme prescrevem as DCCP 
(Artigos 10 e 11, CNE/CES – Resolução N. 05/2011). O Estágio Específico visa preparar o/a estudante 
para a atuação profissional e proporcionar o aprofundamento de questões teórico-técnicas abordadas 
durante o Curso e nos domínios de cada Ênfase. Visando a integralidade da formação, o Estágio 
Específico se organiza em torno dos eixos estruturantes definidos pelo Projeto Pedagógico. Trata-se do 
momento de ação-reflexão sobre as atividades profissionais do psicólogo, sistematicamente orientado e 
com base nos princípios éticos e legais da profissão. Assim como o Estágio Básico, o Estágio Específico 
também é orientado para a compreensão, investigação e intervenção em situações-problema oferecidas 
pela realidade social. Pretende-se que nessa modalidade de estágio o/a estudante seja capaz de: 
1.Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar projetos de intervenção e de investigação de acordo com 
a demanda em diferentes contextos; 
2.Atuar em equipe multiprofissional, de forma inter e/ou transdisciplinar; 
3. Utilizar recursos teóricos e metodológicos como ferramentas de análise de situações cotidianas e 
planejar e executar ações sustentadas teoricamente; 
4. Avaliar criticamente as atividades realizadas. 
 
b) Formato dos Estágios Básico e Específico 
O Estágio Básico caracteriza-se por centrar suas atividades em situações-problema e/ou desafios 
significativos do contexto do/a estudante. A ideia é o fortalecimento das competências já adquiridas e a 
aquisição de outras. Nesse sentido, parte-se das observações do próprio/a estudante em um local 
específico para familiarização com o emprego de técnicas e métodos de conhecimento, investigação e 
intervenção na realidade, finalizando com a avaliação de todo o processo. 
No Estágio Específico, o contato do/a estudante com novas situações, contextos e instituições, ampliará 
o conjunto de ferramentas teóricas e metodológicas adquiridas e desenvolvidas no Estágio Básico, 
seguindo na sistematização de conhecimentos, competências e atitudes que se concretizem em ações 
profissionais condizentes com os princípios éticos que regem a atuação do psicólogo nos diferentes 
segmentos da sociedade.  
Em ambas as modalidades de estágio, os alunos deverão conhecer detalhadamente o 
programa/instituição, o local, a população atendida, os profissionais envolvidos, realizar observações 
sistemáticas, participar e/ ou conduzir atividades programadas, avaliar as atividades desenvolvidas e, 
posteriormente, sugerir e/ou desenvolver novas estratégias de intervenção ou atividades, buscando 
sempre o desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e do conhecimento da realidade social. 
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IV – SISTEMA DE SUPERVISÃO  
a) Organização da supervisão 
Estágio Básico: Caberá ao professor do Curso de Psicologia que atuar como supervisor acadêmico, 
orientar, acompanhar e avaliar as atividades realizadas pelo/a estudante no Estágio Básico. A supervisão 
dos Estágios Básicos será realizada a partir da divisão dos estagiários em grupos de no máximo 15 
alunos. 
O responsável técnico no local do estágio poderá realizar encontros semanais, orientar as especificidades 
da intervenção do/a estudante, bem como dar atenção às demandas que ele apresenta. Nesse caso, o 
professor que atuar como supervisor acadêmico e o responsável técnico devem manter contato que 
possibilite a atuação em parceria, garantindo a coerência na orientação do/a estudante e a troca de 
informações sobre as atividades relativas ao estágio.  
 
Estágio Específico: Caberá ao professor do Curso de Psicologia que atuar como supervisor acadêmico, 
orientar, acompanhar e avaliar as atividades do Estágio Específico. A supervisão acadêmica consiste em 
importante momento de aprendizagem no decorrer do estágio, onde é trabalhada a compreensão-crítica 
das situações vivenciadas e as inter-relações entre teoria e prática. O/a estudante participará de um 
encontro semanal, coletivo, com o objetivo de promover o relato e a discussão das experiências dos 
diversos locais. A supervisão dos Estágios Específicos será realizada a partir da divisão dos estagiários 
em grupos de no máximo 08 alunos. 
Assim como no Estágio Básico, o responsável técnico do local do estágio poderá conduzir e 
supervisionar as atividades do/a estudante. O supervisor acadêmico e o responsável técnico devem 
manter contato que possibilite a atuação em parceria, garantindo a coerência na orientação do/a 
estudante e a troca de informações sobre as atividades relativas ao estágio. 
 
b)Visitas do professor-supervisor acadêmico ao local de estágio:  
Quando o Estágio envolver um psicólogo local que atue como supervisor técnico durante a realização 
das atividades é desejável que sejam programados encontros entre este e o professor-supervisor 
acadêmico para o estabelecimento de contratos, acompanhamento e avaliação final da experiência. O 
supervisor local pode encaminhar solicitação de contato com o professor-supervisor acadêmico sempre 
que julgar necessário, o mesmo ocorrendo por parte da Universidade. 
Quando não houver um psicólogo no local de realização de estágio que atue como supervisor técnico, o 
professor supervisor acadêmico deverá manter contato através da coordenação ou de outros profissionais 
responsáveis pelo/a estudante no local. O supervisor acadêmico deverá apresentar à 
instituição/organização a proposta de estágio e garantir o acompanhamento do/a estudante durante o 
início, o desenvolvimento e a finalização das atividades previstas através das supervisões e do contato 
com a instituição. 
 
V - AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
a) Responsável pela avaliação 
A avaliação dos Estágios Básicos e Específicos, como atividades acadêmicas obrigatórias, é atribuição 
exclusiva do supervisor acadêmico. 
A avaliação global do/a estudante nos Estágios Básicos e Específicos envolve aspectos do conhecimento 
teórico, desempenho profissional, habilidades técnicas e postura ética durante a realização das 
atividades. O processo de avaliação é permanente, de responsabilidade do Supervisor Acadêmico, e 
pode ser subsidiado pelas informações fornecidas pelo profissional que acompanha o/a estudante no 
local de estágio. 
Ao final dos estágios, não atingindo os objetivos e as competências previstas e no caso de não cumprir 
com a carga horária definida, o/a estudante receberá a menção Insuficiente e deverá repetir o estágio em 
todas as suas etapas.  
 
b) Método de avaliação 
Estágio Básico: Ao final do estágio, os alunos deverão elaborar um relatório sobre as atividades 
desenvolvidas procurando relacionar a(s) teoria(s) com as práticas vivenciadas, tomando como base os 
registros das observações realizadas no diário de campo de Estágio Básico. 
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O/a estudante também será avaliado considerando-se: a presença e a assiduidade nas atividades relativas 
ao estágio, o seu posicionamento ético e o desenvolvimento da capacidade de avaliação crítica 
demonstrados durante a execução do estágio.  
 
Estágio Específico: Ao final de cada semestre o/a estudante deverá entregar um relatório que contemple 
a descrição detalhada dos seguintes itens: a) a análise da inserção e definição do projeto de intervenção; 
b) a intervenção; c) os resultados da intervenção; e d) a avaliação. A avaliação do/a estudante deverá 
ocorrer com base no relatório sobre as atividades desenvolvidas em que o estagiário procurará relacionar 
a(s) teoria(s) com as práticas vivenciadas, tomando como base os registros das observações realizadas 
no diário de campo de Estágio Específico.  
O/a estudante também será avaliado considerando-se: a presença e a assiduidade nas atividades relativas 
ao estágio, o seu posicionamento ético e o desenvolvimento da capacidade de avaliação crítica 
demonstrados durante a execução do estágio.  
 
c) Instrumentos obrigatórios de registro, pelo professor-supervisor, e procedimentos de 
acompanhamento e supervisão de cada estagiário:  
Estágio Básico: durante o período de execução do estágio, o supervisor acadêmico registra a frequência 
do/a estudante no local e nos encontros de supervisão acadêmica e emite parecer sobre o 
desenvolvimento pelo/a estudante das competências previstas para o estágio, atribuindo-lhe menção S 
(suficiente) ou I (insuficiente). 
 
Estágio Específico: durante o período de execução do estágio, o supervisor realiza registros da 
frequência do aluno no local e nos encontros de orientação acadêmica e, após a análise do parecer do 
responsável local, emite parecer sobre o desenvolvimento pelo/a estudante das competências previstas 
para o estágio, atribuindo-lhe a menção S (suficiente) ou I (insuficiente). 
 
d) Modalidade de formalização dos resultados parciais e finais da avaliação e periodicidade:  
Ao final de cada semestre são realizadas avaliações individuais com cada aluno sobre seu desempenho 
no estágio e lhe será conferido o grau do semestre. No caso dos Estágios Específicos, o ingresso do/a 
estudante no Estágio Específico II encontrar-se-á na dependência de aprovação no Estágio Específico I. 
 
e) Prazo de guarda e preservação dos documentos, instrumentos, relatórios exigidos e utilizados 
na avaliação:  
O prazo mínimo de guarda e preservação dos documentos será de um ano após o término do estágio. 
Permanecem sob guarda do professor-supervisor as fichas de acompanhamento, o parecer do psicólogo 
supervisor local ou do responsável técnico, e o parecer sobre o desenvolvimento do/a estudante no 
estágio, emitido pelo supervisor acadêmico. 
Os relatórios serão devolvidos ao/a estudante ao final de cada semestre, não permanecendo sob 
aguardado professor-supervisor acadêmico ou da Universidade.  
 
f) Prorrogação do período de estágio para oportunidades suplementares de aprendizagem e 
superação de dificuldades 
 
Estágio Básico: caso o/a estudante não tenha atingido os objetivos propostos, ou seja, adquirido as 
competências necessárias à conclusão do estágio, o/a estudante deverá iniciar novo Estágio Básico, 
incluindo a matrícula correspondente, se inserir em um novo local e participar dos encontros de 
supervisão. 
 
Estágio Específico: caso o/a estudante não tenha atingido os objetivos propostos, ou seja, desenvolvido 
as competências necessárias à conclusão do Estágio, poderá ser recomendada a prorrogação do seu 
período de estágio por mais um semestre, de acordo com o parecer do professor-supervisor acadêmico 
e em concordância com o psicólogo do local ou responsável técnico. 
 
VII - PROCEDIMENTOS EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO ESTÁGIO 
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Estágio Básico: em caso de interrupção imposta pela instituição do estágio ou quando requerida pelo/a 
estudante, as atividades desenvolvidas até o momento do desligamento deverão ser avaliadas pelo 
professor supervisor que decidirá sobre a necessidade do/a estudante complementar as atividades 
requeridas pelo estágio em outro contexto. Quando considerar necessário, o professor supervisor deverá 
consultar a COE.  
 
Estágio Específico: em caso de interrupção do estágio, seja em decorrência da avaliação da supervisão 
local e acadêmica, seja por solicitação do próprio estagiário, as atividades desenvolvidas até o momento 
do desligamento deverão ser avaliadas pelo professor supervisor que decidirá sobre a necessidade do/a 
estudante complementar as atividades requeridas para conclusão do estágio em outro contexto. Caso 
tenha que desenvolver novamente todas as etapas previstas para o estágio, não há possibilidade de 
aproveitamento parcial de créditos. Quando considerar necessário, o professor-supervisor deverá 
consultar a COE.  
 
VIII – RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR-SUPERVISOR ACADÊMICO  
 
Estágio Básico: são responsabilidades do professor-supervisor acadêmico: acompanhar, orientar e 
avaliar o/a estudante durante e ao final da realização do estágio. 
 
Estágio Específico: a supervisão acadêmica ocorrerá de duas formas:  
I) Supervisão coletiva: a supervisão acadêmica coletiva engloba a compreensão e a crítica do trabalho 
desenvolvido e as inter-relações da teoria e da prática com o contexto em que se inserem. Envolve a 
explicitação e a avaliação teórico-metodológica e ética das diversas formas de intervenção realizadas. 
Não abrange o exame dos pontos técnicos específicos das tarefas, atividade esta prevista na orientação 
local. 
 
Supervisão individual: a supervisão individual ocorre sempre que o professor-supervisor acadêmico, 
ou o/a estudante estagiário, julgar que há situações e/ou procedimentos que mereçam atenção específica. 
Esta modalidade de supervisão poderá ser solicitada, tanto pelo/a estudante quanto pelo professor-
supervisor acadêmico, a qualquer momento. 
 
Compete ao professor-supervisor de estágio vinculado ao Curso:  
- Apresentar à COE o projeto de estágio; 
- Manter contato com a instituição/organização onde o estágio será realizado; 
- Orientar o/a estudante quanto aos procedimentos para realização do estágio;  
- Receber e avaliar os relatórios de estágio;  
- Avaliar o processo de estágio;  
- Estimular as competências crítico-reflexivas do/a estudante em relação às atividades desenvolvidas no 
estágio;  
- Zelar pelo cumprimento das normas éticas que regulam o exercício profissional do Psicólogo;  
- Zelar pelo cumprimento do presente regulamento de estágio. 
 
Compete ao psicólogo-supervisor ou responsável técnico pelo estágio no local: 
- Orientar o/a estudante quanto aos procedimentos para realização do estágio no local; 
- Avaliar o processo de estágio; 
- Zelar pelo cumprimento das normas éticas que regulam o exercício profissional do Psicólogo;  
- Notificar o professor-supervisor acadêmico sobre problemas de qualquer ordem no desenvolvimento 
das atividades de estágio no local. 
 
IX – RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO (COE) 
Considerando a complexidade e acarga horária dos estágios do Curso de Psicologia, mantém-se a função 
de Coordenação de Estágio, cujas atribuições são: credenciar os locais de estágio; contatar os psicólogos 
orientadores(ou responsáveis técnicos) locais; indicar os professores que farão a supervisão acadêmica; 
coordenar reunião de orientação dos alunos candidatos ao estágio específico, que acontece a cada 
semestre; orientar, receber e avaliar os projetos de estágio específico; planejar e disponibilizar as vagas 
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para os estágios a cada semestre; orientar os alunos sobre as propostas dos locais; dividir os grupos de 
orientação acadêmica; coordenar os fóruns de supervisores acadêmicos e locais; encaminhar os 
convênios em conjunto com a Comissão de Orientação de Estágios. 
 
X – RESPONSABILIDADES DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
Compete à Coordenação de Curso:  
- Fornecer o apoio necessário para o cumprimento das tarefas da COE e dos professores supervisores 
acadêmicos;  
- Decidir sobre questões não previstas no presente regulamento. 
 
XI – RESPONSABILIDADES DO/A ESTUDANTE ESTAGIÁRIO 
Estágio Básico: participar semanalmente do grupo de supervisão acadêmica, cumprir as atividades 
previstas, observar a postura ética profissional e respeitar os prazos de entrega dos relatórios. 
Estágio Específico: participar da supervisão semanal coletiva, com o objetivo de relatar e discutir as 
experiências vivenciadas nos diversos locais; respeitar os prazos de entrega das produções escritas, ter 
responsabilidade no cumprimento das tarefas e atividades propostas, e aceitar as exigências de 
funcionamento do local. 
A participação do/a estudante na supervisão acadêmica coletiva é indispensável e obrigatória, sendo 
necessário um mínimo de 75% de presença para a sua aprovação no estágio. A participação nesses 
encontros será considerada instrumento de avaliação, tanto do ponto de vista dos relatos, discussões, 
contribuições junto ao grupo, bem como do cumprimento de horários e das demais atividades. 
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 ANEXO V - REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO 
OBRIGATÓRIO 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

 COLEGIADO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

  

  

 REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO 

  
 A partir da Lei Federal 11.788/2008 e da Resolução CEPE nº. 74/2010 este 

Colegiado define, de acordo com Art. 37 desta Resolução, as especificidades e 

complementações para regulamentação dos Estágios Supervisionados 

Curriculares Não Obrigatórios. 

  

 Compreende-se como Estágio Supervisionado Não Obrigatório oportunidade de 

prática e estudos em algum domínio da Psicologia visando preparar o aluno para 

a atuação profissional e proporcionar o aprofundamento de questões teórico-

técnicas abordadas durante o Curso. Trata-se do momento de ação-reflexão 

sobre as atividades profissionais do psicólogo, sistematicamente orientado e com 

base nos princípios éticos e legais da profissão. Pretende-se que nessa 

modalidade de estágio o aluno  seja capaz de: 1. Elaborar, desenvolver, 

acompanhar e avaliar projetos de intervenção e de investigação de acordo com a 

demanda em diferentes contextos;  2. Atuar  em  equipe  multiprofissional 

de  forma  inter  e/ou transdisciplinar; 3. Utilizar recursos teóricos e metodológicos 

como ferramentas de análise de situações cotidianas e planejar e executar ações 

sustentadas  teoricamente; 4. Avaliar criticamente as atividades realizadas. 

  

 O Estágio Supervisionado Curricular Não obrigatório no Curso de Psicologia será 

acompanhado pelo Colegiado através de relatório de atividades, desempenho e 

acompanhamento do estágio (documento fundamentado nos termos da Lei nº. 

11.788/2008). 

  

 Cabe ao Colegiado conferir os dados de registro acadêmico do aluno e as 

informações para estabelecimento do contrato de estágio, além de avaliar o 
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relatório de atividades apresentado pelo aluno e pelo supervisor da unidade 

concedente do estágio. 

  

 A carga horária do Estágio Supervisionado Curricular Não Obrigatório fica definida 

em 20 (vinte) horas semanais durante o período letivo, podendo chegar a 40 

(quarenta) horas no período de férias escolares.  

  

 A realização do estágio Curricular Não Obrigatório fica condicionada: 

 - ao aproveitamento do estudante que não poderá ter coeficiente de rendimento 

abaixo de 7,0 (sete) que deverá ser mantido durante o período do estágio sob 

pena de ter o mesmo cancelado, 

 - a apresentação do histórico escolar com o registro de cumprimento das 

disciplinas e/ou atividades constantes dos três primeiros semestres da versão 

curricular.                                                

 Qualquer alteração nesses critérios deverá ocorrer até o término do 1º semestre 

letivo vigente para aplicação no 1º semestre letivo do ano seguinte. 

  

 De acordo com o Art. 29, item XVI que trata dos requisitos do termo de 

compromisso, deverá constar as assinaturas: 

 - do estagiário;  

 - do supervisor da instituição concedente onde o aluno fará o estágio;  

 - do responsável pela unidade concedente ou do representante do agente de 

integração, se for o caso;  

 - da PROGRAD ou por representante por ela indicado; 

 - do coordenador do Colegiado de Curso de Psicologia. 

  

 Em relação ao Art. 33, o Termo Aditivo do Termo de Compromisso deve conter 

dentre outros itens as assinaturas do: 

 - estagiário; 
 - do supervisor da unidade concedente; 
 - do responsável pela unidade concedente ou do representante do agente de 

integração, se for o caso; 
 - do Diretor da Divisão de Estágio Supervisionado da UFES ou do representante 

por ele indicado; 
 - do coordenador do Colegiado do Curso de Psicologia.  
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 As demais normas estão descritas na Resolução CEPE nº. 74/2010. 
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 ANEXO VI – REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PSICOLOGIA APLICADA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ESTUDOS GERAIS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 
CAPÍTULO I  - DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1º - O N.P.A. - Núcleo de Psicologia Aplicada - constituído em reunião ordinária no dia 

16 de dezembro de 1983, do Departamento de Psicologia, será um setor de apoio à 
referida subunidade administrativa-didática-científica, especialmente, para atividades 
de aplicação de Psicologia. 

 
Art. 2º - A constituição deste setor de apoio - o N.P.A. - tem a seguinte base legal: Lei nº 

4119 de 27/08/62 (Art. 16), Decreto nº 53.464 de 21/01/64 (Art. 7º, letra b), Parecer 
nº 403 do Conselho Federal de Educação (7º parágrafo), e do Estatuto da 
Universidade Federal do Espírito Santo (Art. 6º, parágrafo Único, item III). 

 
Art. 3º - O N.P.A. será subordinado ao Departamento de Psicologia. 
 
Art. 4º - São objetivos do N.P.A.: 
 

I. A formação profissional de psicólogos, por meio da complementação acadêmica 
com estágios supervisionados desenvolvidos em situações de intervenção e 
investigação. 
 

II. A prestação de serviços gratuitos para a Comunidade e a Universidade, entendida 
na articulação entre a necessidades de capacitação profissional em Psicologia e as 
necessidades da Comunidade e da Universidade. 
 

III. O oferecimento de subsídios para as atividades de ensino, pesquisa e extensão do 
Departamento de Psicologia e a outras unidades da Universidade. 
 

IV. Desenvolver pesquisas e atividades de extensão em Psicologia Aplicada, no 
interior da formação profissional do Psicólogo. 

 
 
CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA E DA COMPETÊNCIA 
 
Art. 5º  - A estrutura do N.P.A. apresentará os seguintes elementos: 

I. Conselho Técnico 
II. Coordenação Geral 
III.Corpo Técnico 
IV.Corpo de Supervisores 
V. Corpo de Estagiários 
VI.Corpo Administrativo e auxiliar 

 
Art. 6º - O Conselho Técnico é o órgão técnico intermediário entre o N.P.A. e o 

Departamento de Psicologia, e será composto da seguinte forma: 
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I. Coordenação Geral do N.P.A 

 
II. Professores do Departamento de Psicologia que estejam desenvolvendo atividades 

no N.P.A. 
 
Art. 7º - O Conselho Técnico terá atividade conjunta de trabalho fixada em 02 (duas) horas 

quinzenais. 
 

Parágrafo Primeiro -  Poderá participar desta atividade conjunta de trabalho 
qualquer membro do Departamento, da Universidade ou 
da Comunidade desde que seja aprovado por maioria 
simples deste Conselho. 

 
Parágrafo Segundo - A atividade conjunta quinzenal deste Conselho deve ser 

relatada na forma escrita e assinada pelos membros que dela 
tomarem parte. 

 
Art. 8º - O Conselho Técnico será presidido pela Coordenação do N.P.A. ou por substituição 

prevista neste Regulamento. 
 
Art. 9º - Compete ao Conselho Técnico: 

I. Acompanhar e discutir os Projetos de Trabalho no âmbito do N.P.A., verificando 
o cumprimento das diretrizes gerais deste Regimento. 
 

II. Subsidiar o Departamento na supervisão da execução dos Projetos de Trabalhos 
do N.P.A. 
 

III. Elaborar proposta de orçamento-programa das atividades do N.P.A., para o 
Departamento submetê-la a aprovação e tomar as devidas providências. 
 

IV. Subsidiar, quando solicitado, as Comissões Especiais do Departamento no que 
se refere a parte aplicada desta área de formação. 
 

V. Elaborar plano de publicações didáticas e científica dos trabalhos produzidos 
pelo N.P.A. 
 

VI. Apreciar e aprovar o relatório de atividade anual da Coordenação Geral do 
N.P.A. 
 

VII. Propor a destituição da Coordenação do N.P.A., de membros do Conselho ou do 
Corpo Técnico ao Departamento, quando for decisão de 2/3 dos membros que 
compõem este Conselho. 
 

VIII. Submeter ao Departamento, através da Coordenação Geral, proposta de acordos, 
contratos e convênios com Instituições Públicas e/ou Privadas, com pessoas 
físicas, grupos e comunidades e executá-los quando aprovados. 
 

IX. Subsidiar o Departamento sobre a necessidade de pessoal docente, 
administrativo e auxiliar. 
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X. Propor cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e outros do mesmo 

nível, para serem realizados através do Departamento. 
 

XI. Preparar em linhas gerais, as atividades do Corpo Administrativo e auxiliar. 
 

Art. 10º - A Coordenação Geral do N.P.A. será composta da seguinte forma: 
I. Coordenação Geral do N.P.A. 

 
II. Sub-Coordenação Geral do N.P.A. 

 
Parágrafo 1º - Estas funções devem ser exercidas por professores que 

necessariamente façam parte do Corpo Técnico no período de 
exercício destas funções, e que estejam contratados em regime de 40 
horas. 

 
Parágrafo 2º - Estes professores serão escolhidos pela maioria simples dos 

membros do Colegiado do Departamento de Psicologia em reunião 
ordinária e em votação secreta. 

 
Parágrafo 3º - O mandato para estas funções será de 02 (dois) anos, podendo ser 

reeleito por mais 01 (um) ano. 
 

Art. 11º - O Coordenador Geral do N.P.A deve ter 20 (vinte) horas de seus encargos docentes 
atribuídos a esta função. O Sub-Coordenador Geral do N.P.A. deve ter 10 (dez) 
horas de seus encargos docentes atribuídas a esta função. 

 
Parágrafo Único - O Coordenador será substituído pelo Sub-Coordenador nas suas 

faltas e impedimentos. 
 

Art. 12º - Compete à Coordenação Geral do N.P.A.: 
I. Representar o N.P.A. junto à Universidade ou fora dela em atividades técnico-

científicas. 
 

II. Presidir as atividades conjuntas de trabalho do Conselho Técnico. 
 

III.Relatar propostas e quaisquer expedientes do Conselho Técnico nas reuniões de 
Departamento, no sentido de serem apreciados e, quando necessário submetidos à 
aprovação por este Órgão Colegiado. 
 

IV.Organizar e acompanhar as diversas atividades do Conselho Técnico prevista no 
Art. 9º deste regulamento. 
 

V. Organizar e acompanhar as atividades do Corpo Administrativo e Auxiliar que 
estão a serviço do N.P.A. 
 

VI.Comparecer a reuniões das Comissões Especiais do Departamento, quando 
solicitada a sua presença 
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VII.Apresentar relatório de atividades anuais de Coordenação para o Conselho 
Técnico, em prazo de 10 dias após o encerramento d ano letivo. 
 

VIII.Delegar atribuições de sua competência para qualquer professor, desde que 
aprovada, mediante justificativa, pelo Conselho Técnico. 
 

IX.Subsidiar o Departamento na distribuição dos encargos referentes aos Estágios 
Supervisionados, e de extensão em Psicologia Aplicada. 

 
Parágrafo Único - Estas atribuições serão divididas respeitando a carga horária 

destinada ao Coordenador e ao Sub-Coordenador 
 
Art. 13º - O Corpo Técnico será constituído por todos os professores que estejam exercendo 

qualquer atividade vinculada ao N.P.A. 
 
Art. 14º - Compete aos membros do Corpo Técnico: 

I. Apresentar ao Conselho Técnico esquema detalhado do trabalho que irá 
desenvolver, contendo: Objetivos, Atividades, Cronogramas, Critérios de 
Avaliação e Referencial Teórico. 
 

II. Apresentar relato escrito anual das atividades desenvolvidas no trabalho em 
questão para o Conselho Técnico e para os arquivos do N.P.A. 

 
Art. 15º - O Corpo de Supervisores será constituído por todos os professores do 

Departamento de Psicologia que tenham um projeto em andamento no N.P.A. 
 
Art. 16º - Compete ao Corpo de Supervisores, além das atribuições definidas no art. 14º: 

I. Supervisionar os estagiários que desenvolvem o projeto sob sua supervisão; 
 

II. Avaliar os alunos que executam projeto sob sua supervisão; 
 

III.Programar os Projetos de Trabalho no âmbito dos Estágios Supervisionados, 
submetendo-os à aprovação do Departamento. A programação deve ser 
encaminhada ao Departamento no prazo de 30 dias antes do Plano Departamental; 
 

IV.Elaborar relatório das atividades, encaminhando-o para o Departamento, até 15 
dias após o encerramento de cada período letivo; 
 

V. Acompanhar a relação do aluno com a clientela, garantindo os princípios definidos 
pelo Código de Ética do Psicólogo. 

 
Art. 17º - O Corpo de Estagiários será constituído por todos os alunos do curso de Psicologia 

que estejam regularmente matriculados em pelo menos 01 (um) Projeto de 
Trabalho. 

 
Art. 18º - Compete aos membros do Corpo de Estagiários: 

I. Participar no mínimo de 75% das atividades nos Projetos em que estiverem 
matriculados. Ressalve-se que a frequência dos estagiários a essas atividades 
deverá ser avaliada segundo critérios estabelecidos pela natureza do projeto em 
relação com as necessidades da clientela atendida. 
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II. Apresentar, nos prazos estipulados, os relatos de atividades que os projetos 

exigirem. 
 
Art. 19º - Serão eleitos, dentre os alunos, 02 (dois) representantes que terão acesso ao 

Conselho Técnico quando solicitado ou convidado. Uma vez eleitos estarão 
automaticamente referendados pelo Conselho Técnico. 
 
Parágrafo Único - Um dos representantes deverá ser aluno regularmente 

matriculado em Projetos de Estágio e o outro um aluno do 
C.A. de Psicologia ou representante estudantil no 
Departamento de Psicologia. 

 
Art. 20º - O Corpo Administrativo e Auxiliar será constituído de: 

I. Secretários(as) 
 

II. Funcionários(as) de limpeza 
 
Parágrafo Único - Os membros do Corpo Administrativo e Auxiliar serão 

aprovados pelo Conselho Técnico e designado pelo 
Departamento dentre seus funcionários. 

 
Art. 21º - Compete aos membros do Corpo Administrativo e Auxiliar: 

I. Executar as atividades que lhes forem atribuídas pelo Conselho Técnico, 
organizadas e acompanhadas pela Coordenação do N.P.A. 

 
 
CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DE 

TRABALHO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E EXTENSÃO 
 
Art. 22º - Entende-se por Projeto de Trabalho o conjunto de atividades planejadas de caráter 

aplicado denominadas estágios ou extensão, sob forma de intervenção-investigação. 
 
Art. 23º - Como parte do processo de formação de Psicólogo o aluno deverá fazer parte de 03 

(três) Projetos de Estágio, em áreas diferentes de aplicação da Psicologia, durante 
dois períodos letivos. 

 
Parágrafo 1º - Entende-se por áreas de aplicação da Psicologia, no N.P.A., as que 

se seguem: 
a) Psicologia Clínica 
b) Psicologia Escolar 
c) Pesquisa 
d) Psicologia Social 
e) Psicologia Trabalho 

 
Parágrafo 2º - A disciplina Introdução ao Estágio Supervisionado em Psicologia 

corresponde a uma cadeira obrigatória a todos os Estagiários, já 
que é Pré-requisito para os estágios em Projetos do N.P.A. 
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Art. 24º - Os projetos, na sua totalidade, devem oferecer um número de vagas no mínimo 
igual ao número de alunos matriculados na disciplina Estágio Supervisionado em 
Psicologia. 

 
Art. 25º - Cada Projeto de Trabalho, deverá ter uma carga horária de 75 horas por período 

letivo. 
 

Parágrafo Único - A matrícula em qualquer Projeto que se encontre no seu 
primeiro período de execução implica na matrícula 
automática, neste mesmo Projeto, no período subsequente, a 
exceção dos impedimentos previstos no Estatuto da 
Universidade ou no Regimento desta ou no Centro de Estudo 
Gerais ou ainda se o estagiário for reprovado no período de 
execução do Projeto, o que remete a possibilidade do aluno 
estagiar no ano subsequente. 

 
Art. 26º - A forma de participação dos alunos enquanto estagiários nos Projetos de Trabalhos, 

satisfeitas as disposições anteriores, obedecerá ao seguinte processo: 
I. Apresentação dos Projetos de Trabalhos pelos Supervisores na disciplina 

Introdução ao Estágio Supervisionado contendo objetivos, critérios de 
desempenho e avaliação e outros específicos de cada projeto e nº vagas. 
 

II. Discussão do professor supervisor com os alunos interessados em seu projeto a 
fim de fornecer subsídios para a pré-matrícula, esclarecendo os compromissos que 
deverão ser assumidos por ambas as partes. 
 

III.Uma pré-matrícula orientada pela Coordenação Geral do N.P.A. em que o aluno 
aponta suas preferências pelos projetos em questão. 
 

IV.O aluno ou grupo de alunos que desejarem Projetos de Trabalho poderão fazê-lo 
desde que um professor do Departamento de Psicologia. 
 

V. A matrícula nos projetos será orientada e efetuada pela Coordenação Geral do 
N.P.A. na disciplina Introdução ao Estágio Supervisionado, levando em conta as 
preferências expressas na matrícula, de forma que o aluno possa se matricular em 
pelo menos um Projeto de sua preferência. 

 
Parágrafo Único - Nos casos em que o número de alunos interessados em um 

determinado projeto exceda o número de vagas oferecidas, o 
critério de desempate será o coeficiente de rendimento. 

 
Art. 27º - Durante a execução dos Projetos de Trabalhos os supervisores responsáveis e os 

estagiários devem envidar esforços para que o N.P.A. tenha documentação 
detalhada das atividades, no sentido de enriquecer os arquivos deste setor e 
possibilitar a divulgação e a publicação dos conhecimentos obtidos no Campo da 
Psicologia Aplicada. 

 
 
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 28º - Todos os membros pertencentes a estrutura do N.P.A. (Arts. 6º, 12º, 15º, 17º, do 
presente Regimento), estão sujeitos a este Regimento. 

 
Art. 29º - A divulgação pública de qualquer atividade do Núcleo de Psicologia Aplicada, sob 

qualquer meio, deverá ser aprovada por 2/3 do Conselho Técnico e pela maioria do 
Departamento. 

 
Art. 30º - Os laudos, diagnósticos, pareceres e quaisquer relatos de atividades devem ter a 

assinatura do Supervisor responsável pelo Projeto a que se refere ou assinatura do 
Coordenador(a) quando não houver Supervisor responsável. 

 
Art. 31º - Os Supervisores que são Psicólogos, o(a) Coordenador(a) e o Corpo de estagiários 

estão sujeitos ao Código de Ética do Psicólogo. Os que não se enquadrarem nestas 
situações devem colaborar com o cumprimento mencionado no código, onde ele 
não contradiz as outras normas, mas que estão sujeitos. 

 
Art. 32º - Todos os membros do Corpo Técnico para efeito de encargos docentes terão suas 

horas de trabalho didático calculadas pela referência de 01 (uma) hora de atividade 
para cada aluno que supervisiona. 

 
Art. 33º - É vedada a remuneração de qualquer atividade desenvolvida no N.P.A. seja interior 

ou fora de seu espaço físico. 
 
Art. 34º - O Estágio Supervisionado, para efeito de formação do Psicólogo, só terá valor se 

for programado e supervisionado por membros do Conselho Técnico do N.P.A. e 
aprovado pelo Departamento de Psicologia. 

 
Art. 35º - A prestação de serviços, sob forma exclusiva de estágios, poderá ocorrer por tempo 

determinado e em caráter excepcional em Organizações e Instituições com fim 
lucrativo, desde que solicitada por escrito com exposição de motivos por qualquer 
supervisor e autorizada por 2/3 do Conselho Técnico e aprovado pelo 
Departamento. 

 
Art. 36º - O N.P.A emitirá parecer podendo aprovar ou não, sob forma de atividades 

complementares, estágios extracurriculares, com coobrigação de Coordenação e 
controle da Coordenadoria de estágios da UFES, para organizações com fins 
lucrativos, desde que autorizado por 2/3 do Conselho Técnico. 

 
Art. 37º - Toda prestação de serviços do N.P.A. deverá ser gratuita e formalizada através de 

acordo contratual específico a cada situação de Projeto de Trabalho onde ambas as 
partes deverão estabelecer obrigações recíprocas. 

 
Parágrafo Único - Todos os contratos devem ser aprovados pelo Conselho Técnico 

e pelo Colegiado Departamental. 
 
Art. 38º - As supervisões dos estagiários devem ser feitas no N.P.A. 
 
Art. 39º - Este regulamento irá vigorar a partir da data de sua aprovação pelo Departamento 
de Psicologia. Sua transformação total ou parcial dependerá da aprovação de 2/3 do Conselho 
Técnico e mais de 50% dos membros do Departamento de Psicologia
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 ANEXO VII - REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE  

ESTRUTURANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE  

 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 
 
 
 

Regimento interno aprovado na Reunião do 
NDE– Institui o funcionamento do NDE do 

Curso de Psicologia da UFES 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.1º. O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) do Curso de Psicologia da Universidade Federal do 
Espírito Santo, em conformidade com a Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 
2010 e com a Resolução n. 53/2012 do CEPE/UFES e suas alterações, conforme 
Resolução n. 06/2016 do CEPE/UFES, que dispõem sobre o exercício das funções 
de regulação, supervisão e avaliação de cursos e instituições e cursos superiores; 
bem como a obrigatoriedade de implantação de Núcleos Docentes Estruturantes no 
âmbito dos cursos de Graduação das Instituições de Ensino Superior; 
 
Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão de apoio ao Colegiado do 
Curso e tem função consultiva, propositiva e de assessoria ao colegiado no que se 
refere à concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC).  
 
 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
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II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 
de ensino constantes no currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do campo de 
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 
curso; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos 
de Graduação; 

V. acompanhar, avaliar e atualizar periodicamente o projeto pedagógico do 
curso considerando as avaliações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 
Comissão Própria de Avaliação de Curso (CPAC). 

VI. sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa 
necessárias ao desenvolvimento das atividades do Curso; 

VII. zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelo Curso. 
 
Parágrafo único. Os Núcleos Docentes Estruturantes deverão submeter as 

suas proposições à apreciação e deliberação do Colegiado do Curso. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia será constituído pelos 
seguintes membros: 

I. o Coordenador e o subcoordenador do Curso, considerados membros natos 
do NDE; 

II. 04 (quatro) professores dos departamentos do curso que ofertam o maior 
número de disciplinas ao mesmo, sendo: 

 a. 02 (dois) professores designados em reunião pelo Departamento de 
Psicologia  

 b. 02 (dois) professores designados em reunião pelo Departamento de Psicologia Social 
e do Desenvolvimento 

 
 

§ 1º O presidente do NDE será escolhido dentre os seus membros para 
mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida 01 (uma) recondução. 
 

§ 2º Nos casos de impedimento do presidente do NDE a presidência será 
exercida pelo membro integrante do NDE mais antigo na Instituição. 
 

§ 3º A renovação da composição do NDE se dará no mínimo a cada 03 (três) 
anos. 
 

§ 4º Todos os membros docentes deverão pertencer ao regime de trabalho de 
tempo integral, com dedicação exclusiva. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
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Art.5º. Compete ao Presidente do Núcleo:  
I. organizar a pauta, convocar e presidir as reuniões, com direito a voto;  
II. representar o NDE junto aos órgãos da instituição;  
III. encaminhar as deliberações do Núcleo aos setores competentes;  
IV. coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição; 
V. encaminhar as propostas do NDE ao Colegiado do Curso para a 

deliberação. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS REUNIÕES 

 
Art.6°. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do Presidente ou de 
seu substituto com antecedência de 48 horas (quarenta e oito) horas para reuniões 
ordinárias e 24 (vinte e quatro) horas para as extraordinárias.  
 
Art 7°. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base 
no número de presentes.  
 
Art 8º. Reunidos os membros do NDE, será designado um relator para secretariar e 
lavrar as atas. 
 
Art 9º As reuniões do NDE ocorrerão, ordinariamente, no mínimo 04 vezes ao ano, 
preferencialmente no início e no final de cada semestre letivo, e extraordinariamente 
por convocação do Presidente ou por deliberação da maioria absoluta de seus 
membros, devendo-se observar em ambos os casos a relevância e/ou urgência do 
tema. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art 10°. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Departamental ou outros 
órgãos superiores, de acordo com a competência dos mesmos. 
 
Art 11º. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo NDE e pelo 
Colegiado do Curso de Psicologia. 
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 ANEXO VIII - TABELA DAS DISCIPLINAS COM ATRIBUIÇÃO DE CARGA 
HORÁRIA T.E.L. 

 

CÓDIGO NOME CRÉDITOS T E L 
CARGA 

HORÁRIA 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

CSO 
00176 Sociologia Geral  4 60 0 0 60 

FIL 00428 Introdução à Filosofia 4 60 0 0 60 

MOR 
01300 

Anatomia aplicada à 
psicologia 3 30 0 45 75 

PSI 10276 Introdução à Psicologia 4 60 0 0 60 

PSI 10277 História da Psicologia 4 60 0 0 60 

PSO 
10278 Pesquisa em Psicologia I 4 60 0 0 60 

PSO 
10279 Processos Básicos I 4 60 0 0 60 

CSO 
00184 Introdução a Antropologia 4 60 0 0 60 

FSI 10489 Fisiologia 4 45 0 45 90 

PSI 10485 
História da Psicologia no 
Brasil 4 60 0 0 60 

PSI 10486 Processos Cognitivos 4 60 0 0 60 

PSO 
10487  Pesquisa em Psicologia II 4 60 0 0 60 

PSO 
10488 

Processos Básicos II: 
Aprendizagem 4 60 0 0 60 

CSO 
01598 Antropologia Cultural 4 60 0 0 60 

PSI 10710 
Teorias da Constituição 
do Sujeito 4 60 0 0 60 

PSI 10712 Processos de Subjetivação 4 60 0 0 60 

PSO 
10711 Pesquisa em Psicologia III 4 60 0 0 60 

PSO 
10713 

Processos Básicos III: 
Pensamento e Linguagem 4 60 0 0 60 

STA 
01304 Estatística I 4 45 30 0 75 

FSI 10914 Psicofisiologia 3 45 15 0 60 

PSI 10872 Saúde e Psicopatologia 4 60 0 0 60 

PSI 10873 
Processos Grupais e 
Institucionais 4 60 0 0 60 
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PSO 
10870 

Psicologia do 
Desenvolvimento I: 
infância 4 60 0 0 60 

PSO 
10871 Psicologia Social I 4 60 0 0 60 

STA 
10874 Estatística II 3 75 0 0 75 

PSI 11184 
Psicologia e Práticas 
Educacionais 4 60 0 0 60 

PSI 11185 Ética Profissional 4 60 0 0 60 

PSO 
11182 

Psicologia do 
Desenvolvimento II: 
adultez, adolescência e 
terceira idade 4 60 0 0 60 

PSO 
11183 Psicologia Social II 4 60 0 0 60 

PSI 11414 
Psicologia e Práticas em 
Saúde 4 60 0 0 60 

PSO 
11412 

Psicologia do 
Desenvolvimento III: 
alterações no 
desenvolvimento 4 60 0 0 60 

PSO 
11413 

Psicologia Social do 
Trabalho  4 60 0 0 60 

PSI 11516 Avaliação Psicológica 4 60 0 0 60 

PSI 11517 
Psicologia e Práticas 
Clínicas 4 60 0 0 60 

PSI 11837 

Estudos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Educacionais 4 60 0 0 60 

PSI 11838 Seminários Clínicos 4 60 0 0 60 

PSO 
11839 

Estudos Contemporâneos 
em Processos 
Psicossociais e do 
Desenvolvimento 4 60 0 0 60 

PSO 
11840 

Psicologia e Projetos 
Sociais 4 60 0 0 60 

ESTÁGIOS CURRICULARES 

PSI 11186 Estágio Básico I 1 30 0 30 60 

PSI 11415 Estágio Básico II 2 30 0 30 60 

PSO 
11518 Estágio Básico III 2 30 0 30 60 

PSI 12033 
Estágio Específico I-A da 
Ênfase I 4 45 0 60 105 
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PSI 12232 
Estágio Específico I-B da 
Ênfase I 4 45 0 60 105 

PSO 
12034 

Estágio Específico I-A da 
Ênfase II 4 45 0 60 105 

PSO 
12236 

Estágio Específico I-B da 
Ênfase II 4 45 0 60 105 

PSI 12233 
Estágio Específico II-A da 
Ênfase I 4 45 0 70 115 

PSI 12235 
Estágio Específico II-B da 
Ênfase I 4 45 0 70 115 

PSO 
12237 

Estágio Específico II-A da 
Ênfase II 4 45 0 70 115 

PSO 
12238 

Estágio Específico II-B da 
Ênfase II 4 45 0 70 115 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

BIO 01404 Etologia 3 30 0 30 60 

BIO 01649 Genética 2 30 0 15 45 

CSO 
01635 Antropologia Social 4 60 0 0  60 

CSO 
11203 

Sociologia Aplicada à 
Psicologia 4 60 0 0  60 

FIL 01620 Fenomenologia 4 60 0 0  60 

FIL 01622 
Evolução do pensamento 
filosófico e científico 4 60 0 0  60 

FSI 10884 Psicofarmacologia 4 60 0 0  60 

LCE 
06306 

Fundamentos da Língua 
Brasileira de Sinais 4 60 0 0  60 

PSI 10490 Estudos Interdisciplinares 4 60 0 0  60 

PSI 10714 
Tópicos Especiais em 
Processos Cognitivos I 4 60 0 0  60 

PSI 10715 
Psicologia e Direitos 
Humanos 4 60 0 0  60 

PSI 10716 

Psicologia, Políticas 
Públicas e Exclusão 
Social 4 60 0 0  60 

PSI 10717 

Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas em 
Saúde 4 60 0 0  60 

PSI 10875 
Tópicos Especiais em 
Processos Cognitivos II 4 60 0 0  60 

PSI 10876 Subjetividade e Política 4 60 0 0  60 

PSI 10877 
Psicologia e Formas 
Jurídicas 4 60 0 0  60 
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PSI 10878 

Tópicos Especiais em 
Teorias da Constituição 
do Sujeito I 4 60 0 0  60 

PSI 10905 Psicologia Hospitalar 4 60 0 0  60 

PSI 11187 
Psicologia e Processos 
Institucionais 4 60 0 0  60 

PSI 11188 

Tópicos Especiais em 
Processos Grupais e 
Institucionais 4 60 0 0  60 

PSI 11189 Orientação Vocacional 4 60 0 0  60 

PSI 11190 

Tópicos Especiais em 
Teorias da Constituição 
do Sujeito II 4 60 0 0  60 

PSI 11191 
Tópicos Especiais em 
Saúde e Psicopatologia 4 60 0 0  60 

PSI 11192 
Tópicos Especiais em 
Gestalt-Terapia 4 60 0 0  60 

PSI 11416 

Tópicos Especiais em 
Teorias da Constituição 
do Sujeito III 4 60 0 0  60 

PSI 11417 

Tópicos Especiais em 
Processos Grupais e 
Institucionais II 4 60 0 0  60 

PSI 11418 
Psicologia e Movimentos 
Sociais 4 60 0 0  60 

PSI 11419 

Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Educacionais I 4 60 0 0  60 

PSI 11420 

Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Educacionais II 4 60 0 0  60 

PSI 11421 

Psicologia e Processos de 
Formação 
Contemporâneos 4 60 0 0  60 

PSI 11422 
Estudos Monográficos em 
Psicologia Institucional 4 60 0 0  60 

PSI 11521 
Psicologia, Saúde e 
Trabalho 4 60 0 0  60 

PSI 11522 

Tópicos Especiais em 
Psicologia, Saúde e 
Trabalho 4 60 0 0  60 

PSI 11523 
Políticas Públicas de 
Saúde Mental 4 60 0 0  60 

PSI 11524 

Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas em 
Saúde II 4 60 0 0  60 
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PSI 11525 

Estudos Monográficos em 
Psicologia e Práticas em 
Saúde 4 60 0 0  60 

PSI 11526 Corpo e Saúde 4 60 0 0  60 

PSI 11841 

Tópicos Especiais em 
Técnicas de Exame 
Psicológico I 4 60 0 0  60 

PSI 11842 

Tópicos Especiais em 
Técnicas de Exame 
Psicológico II 4 60 0 0  60 

PSI 11843 

Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Clínicas I 4 60 0 0  60 

PSI 11844 

Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Clínicas II 4 60 0 0  60 

PSI 11845 
Estudos Monográficos em 
Psicologia Clínica 4 60 0 0  60 

PSI 11846 Seminários Clínicos II 4 60 0 0  60 

PSI 11847 Estudos em Psicologia II 4 60 0 0  60 

PSI 11848 
Seminário em Psicologia 
II 4 60 0 0  60 

PSI 11849 
Estudos Monográficos em 
Psicologia II 4 60 0 0  60 

PSI 11957 
Estudos Complementares 
em Avaliação Psicológica 4 60 0 0  60 

PSI 11958 
Psicanálise e Criminologia 
I 4 60 0 0  60 

PSI 11959 
Bases Epistemológicas da 
Psicologia 4 60 0 0  60 

PSI 11960 

Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Clínicas III 4 60 0 0  60 

PSI 11984 
Psicologia, Políticas 
Sociais e Subjetividade 4 60 0 0  60 

PSI 11985 
Arte e Produção de 
Subjetividade 4 60 0 0  60 

PSI 11991 

Tópicos Especiais em 
Políticas Públicas de 
Saúde Mental 4 60 0 0  60 

PSI 11992 Seminários Clínicos III 4 60 0 0  60 

PSI 11993 

Tópicos Especiais em 
Psicologia e Práticas em 
Saúde III 4 60 0 0  60 
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PSI 11994 
Transdisciplinaridade e 
Intervenção Institucional 4 60 0 0  60 

PSI 11997 

Temas Atuais em 
Psicologia e Políticas 
Públicas I 4 60 0 0  60 

PSI 11998 

Estudos Especiais em 
Psicologia e Práticas 
Educacionais 4 60 0 0  60 

PSI 12003 Estudos em Psicologia III 4 60 0 0  60 

PSI 12035 

Tópicos Avançados em 
Políticas Públicas de 
Saúde Mental I 4 60 0 0  60 

PSI 12036 
Estudos Interdisciplinares 
II 4 60 0 0  60 

PSI 12037 
Estudos em Psicologia 
Clínica I 4 60 0 0  60 

PSI 12047 Seminários Clínicos IV 4 60 0 0  60 

PSO 
10718 Etologia e Psicologia 4 60 0 0  60 

PSO 
10719 

Estudos Complementares 
e Processos Psicológicos 
Básicos I 4 60 0 0  60 

PSO 
10720 

Estudos Complementares 
e Processos Psicológicos 
Básicos II 4 60 0 0  60 

PSO 
10721 

Tópicos Especiais em 
Pesquisa em Psicologia I 4 60 0 0  60 

PSO 
10879 

Pesquis de Campo em 
Psicologia 4 60 0 0  60 

PSO 
10880 

Pesquisa em Psicologia: 
procedimentos para 
análise de dados 4 60 0 0  60 

PSO 
10881 

Estudos Complementares 
em Pesquisa em 
Psicologia I 4 60 0 0  60 

PSO 
10882 

Estudos Complementares 
em Pesquisa em 
Psicologia II 4 60 0 0  60 

PSO 
10883 

Tópicos Especiais em 
Pesquisa em Psicologia II 4 60 0 0  60 

PSO 
11193 

Tópicos Especiais em 
Processos Básicos I 4 60 0 0  60 

PSO 
11194 

Tópicos Especiais em 
Processos Básicos II 4 60 0 0  60 
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PSO 
11195 

Análise Comportamental 
da Cultura 4 60 0 0  60 

PSO 
11196 

Estudos Complementares 
em Psicologia do 
Desenvolvimento I 4 60 0 0  60 

PSO 
11198 

Tópicos Especiais em 
Psicologia do 
Desenvolvimento I 4 60 0 0  60 

PSO 
11199 

Estudos Complementares 
em Psicologia Social I 4 60 0 0  60 

PSO 
11200 

Tópicos Especiais em 
Psicologia Social I 4 60 0 0  60 

PSO 
11201 

Psicologia Social: Direitos 
Humanos e Violência 4 60 0 0  60 

PSO 
11423 

Estudos Complementares 
em Psicologia do 
Desenvolvimento II 4 60 0 0  60 

PSO 
11424 

Tópicos Especiais em 
Psicologia do 
Desenvolvimento II 4 60 0 0  60 

PSO 
11425 

Desenvolvimento e 
Aprendizagem: fatores de 
risco e proteção 4 60 0 0  60 

PSO 
11426 

Desenvolvimento 
Cognitivo e Moral 4 60 0 0  60 

PSO 
11427 

Estudos Complementares 
em Psicologia Social II 4 60 0 0  60 

PSO 
11428 

Tópicos Especiais em 
Psicologia Social II 4 60 0 0  60 

PSO 
11429 

Juventude e Psicologia 
Social 4 60 0 0  60 

PSO 
11519 

Psicologia do Trabalho: 
Análise e Intervenção 4 60 0 0  60 

PSO 
11520 Psicologia e Família 4 60 0 0  60 

PSO 
11850 

Psicologia e Contextos 
Sócio-Culturais 
Brasileiros 4 60 0 0  60 

PSO 
11851 

Estudos Monográficos em 
Psicologia 4 60 0 0  60 

PSO 
11852 Estudos em Psicologia I 4 60 0 0  60 

PSO 
11853 Seminário em Psicologia I 4 60 0 0  60 
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PSO 
12038 

Estudos Complementares 
em Psicologia do 
Desenvolvimento III 4 60 0 0  60 

PSO 
12039 

Tópicos Especiais em 
Psicologia do 
Desenvolvimento III 4 60 0 0  60 

PSO 
12040 

Tópicos Especiais em 
Psicologia do 
Desenvolvimento e Saúde 
I 4 60 0 0  60 

PSO 
12041 

Tópicos Especiais em 
Psicologia do 
Relacionamento 
Interpessoal I 4 60 0 0  60 

PSO 
12042 

Seminário em Psicologia 
III 4 60 0 0  60 

PSO 
12043 

Estudos Avançados em 
Psicologia      

PSO 
12044 Estudos em Psicologia IV      

PSO 
12045 Psicologia Positiva      
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 ANEXO IX - DOCENTES DO DPSD 

Docentes do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento Habilitados a 

Ministrar as Disciplinas Propostas 

DOCENTE TITULAÇÃO 

Alline Alves de Sousa Doutora em Psicologia USP [2017] 
Ana Paula Sthel Caiado Doutora em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano USP 
[2012] 

Célia Regina Rangel Nascimento Doutora em Psicologia UFES [2006] 
Claudia Broetto Rossetti Doutora em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento USP [2001] 
Cláudia Patrocinio Pedroza Canal Doutora em Psicologia UFES (2008) 
Diego Zílio Alves Doutor em Psicologia Experimental 

USP [2013] 
Edinete Maria Rosa  Doutora em Psicologia Social USP 

[2003] 
Elizeu Batista Borloti Doutor em Psicologia PUC/SP [2003] 
Gabriella Garcia Moura Doutora em Psicologia USP [2017] 
Heloisa Moulin de Alencar Doutora em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano USP 
[2003] 

Kely Maria Pereira de Paula Doutora em Psicologia UFES [2004] 
Luziane Zacché Avellar Doutora em Psicologia PUC/SP 

[2002] 
Maria Cristina Smith Menandro Doutora em Psicologia UFES [2004] 
Mariana Bonomo Doutora em Psicologia UFES [2010] 
Mariane Lima de Souza Doutora em Psicologia do 

Desenvolvimento UFGRS [2005] 
Pollyana de Lucena Moreira Doutora em Psicologia UFPB [2017] 

Rafael Moura Coelho Pecly Wolter Doutor em Psicologia Université Paris 
Descartes, França [2008] 

Roberta Belizário Alves Doutora em Psicologia UFES [2016] 
Rosana Suemi Tokumaru Doutora em Psicologia USP [2000] 

Thiago Drumond Moraes Doutor em Psicologia UERJ [2008] 
Valeschka Martins Guerra Doutora em Psicologia Social na 

University of Kent, Canterbury, 
Inglaterra [2009] 
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ANEXO X - DOCENTES DO DPSI 

Docentes do Departamento de Psicologia habilitados a  
ministrar as Disciplinas Propostas 

 
DOCENTE TITULAÇÃO 

Adriano Pereira Jardim Doutor em Psicologia UFRGS [2008] 
Alexandra Iglesias Doutora em Psicologia UFES [2015] 
Alexsandro Luiz de Andrade  Doutor em Psicologia UFES [2011] 
Ana Augusta Wanderley Rodrigues de 
Miranda 

Doutora em Estudos Literários UFMG 
[2005] 

Ana Paula Figueiredo Louzada Doutora em Educação UFES [2010] 
 

Andrea dos Santos Nascimento Doutora em Psicologia UFES [2013] 
Ariana Lucero Doutora em Psicologia UFMG [2015] 
Fabiana Pinheiro Ramos Doutora em Psicologia UFES [2012] 
Fabio Santos Bispo Doutor em Psicologia UFMG [2015] 
 
Fabio Hebert da Silva 

 
Doutor em Educação UFES [2011] 

Geraldo Alberto Viana Murta Doutor em Psicanálise e Campo 
FreudianoUniversité  Paris 8 - 
Vincennes-Saint-Denis, França [1996] 

Gilead Marchezi Tavares Doutora em Psicologia UFES [2006] 
 
Janaína Mariano César 

 
Doutora em Educação UFES [2013] 

Jésio Zamboni  
Doutor em Educação UFES [2016] 

João Jackson Bezerra Vianna  Doutor em Antropologia Social UFSC 
[2017] 

 
Jorge Luís Gonçalves dos Santos 

 
Doutor em Teoria Psicanalítica UFRJ 
[2013] 

Lara Brum de Calais  Doutora em Psicologia UFJF [2018] 
Lílian Rose Margotto Doutora em Educação USP [2000] 
Luciana Bicalho Reis Doutora em Psicologia UFES [2015] 
Luciana Vieira Caliman Doutora em Ciências da Saúde UERJ 

[2006] 
 

Luis Francisco Espindola Camargo Doutor em Psicologia UFSC [2011] 
Luziane de Assis Ruela Siqueira Doutora em Educação UFES [2016] 
Maria Elizabeth Barros De Barros Doutora em Educação UFRJ [1995] 
Márcia Roxana Cruces Cuevas Doutora em Educação [2015] 
Rafael da Silveira Gomes Doutor em Saúde Pública ENSP 

Fundação Oswaldo Cruz [2009] 
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 ANEXO XI - EXTRATOS DE ATAS DO DPSI, DPSD E COLEGIADO - 2008 

Atas e Extratos de Ata de Aprovação do Projeto Pedagógico nos Departamentos e no 
Colegiado do Curso de Psicologia 

Referente ao ano 2008 
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