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APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO REVISADO EM 2015 
 

O processo de implementação de um currículo é algo vivo que é influenciado tanto pelo 

contexto acadêmico e científico quanto social, principalmente em uma universidade como a 

Universidade Federal de Santa Catarina, que apresenta uma rápida e grande expansão nos últimos 

anos. Foram abertos nos últimos 5 anos 4 novos campi em 4 importantes regiões do estado sendo 

estes sediados nas cidades de Araranguá, Curitibanos, Joinville e Blumenau. Além disto, em  2015 a 

universidade apresentou uma expansão significativa em seus números:  totalizavam 2.068 docentes, 

3.132 servidores técnicos administrativos, mais de 25.000 alunos em cursos de graduação, mais de 

10.000 alunos na Pós-Graduação tanto stritu quanto latu senso além de mais de 2500 alunos no 

Ensino Fundamental e Médio. A UFSC hoje conta com 57 Departamentos e 2 Coordenadorias 

Especiais, os quais integram 11 Unidades Universitárias.  

A UFSC tem crescido principalmente para enfrentar os desafios locais, nacionais e porque 

não dizer internacionais que o tempo contemporâneo representa. Com isto seus cursos tanto de 

Graduação quanto Pós Graduação tem passado por influencia destas transformações e necessitam se 

adequar a esta nova realidade. Isto tem acontecido com o Curso de Psicologia da UFSC. O presente 

currículo, que foi aprovado em 2009 e iniciou sua implementação em 2010, passou por uma série de 

modificações tentando dar conta da complexidade das novas exigências pelos quais o curso tem 

passado.  

As modificações aqui relatadas foram fruto da participação de um número de atores 

significativo incluindo professores, estudantes, técnicos administrativos e comunidade em geral 

principalmente os movimentos sociais. Os últimos anos de implantação do atual curriculo em nosso 

curso demonstraram isto. Várias discussões e avaliações foram e vem sendo realizadas através de 

reuniões tanto do Núcleo Docente Estruturante, quando em assembleias de Curso e reuniões de 

Colegiado para adequar o atual currículo as legislações das diretrizes nacionais para cursos de 

Psicologia e legislações mais  gerais que devem ser seguidas por todos os cursos de Graduação no 

pais, como também demandas vindas tanto de professores quanto estudantes em uma frequente e 

sistemática avaliação do currículo atual.  

Várias reflexões foram realizadas durante este processo, entre elas a necessidade de 

adequação do curso à legislação brasileira dos cursos de graduação, como a Resolução Nº 1, de 17 

de junho de 2004 que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Esta legislação não 

estava devidamente contemplada em nosso curriculo e vale dizer que é extremamente importante 

devido as mudanças ocorridas tanto no pais quanto nas instituições federais que implementaram 
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políticas de ação afirmativa para negros e indígenas. Esta discussão foi fortemente influenciada pela 

participação comunitária e dos movimentos sociais para a aprovação em colegiado de Curso. Foi 

assim criada a disciplina “Psicologia e Relações Etnico-raciais” 

Além disto, algumas disciplinas tiveram carga horária reduzida para poder contemplar 

conhecimentos que não estavam contemplados em nosso currículo. Para tanto, foram criadas as 

disciplinas: Estatística aplicada a Psicologia, Psicologia das urgências e emergência, Psicologia 

institucional e Gênero, corpos e sexualidades. A definição dessas disciplinas se deu através de 

vários momentos tanto de avaliação quanto reflexão que trouxeram elementos importantes para a 

reorganização do currículo podendo contemplar tanto necessidades que os estudantes sentiam em 

relação ao curso, quanto conhecimentos que professores acharam pertinentes em possíveis lacunas 

para a formação do futuro psicólogo formado pela UFSC.  

Ainda foram feitas modificações significativas no curso quanto ao projeto complementar da 

Habilitação licenciatura de Psicologia. No ano de 2014 foi realizada uma avaliação sobre o projeto 

complementar da Licenciatura da Psicologia que trouxe uma série de observações necessárias para 

o aprimoramento desta habilitação percebido como importante e relevante para o nosso curso. A 

partir desta foi encaminhado pelo Colegiado de Curso e aprovado pelo Departamento de Psicologia 

duas disciplinas: “Processos de ensinar e aprender” e “Educação, Sociedade e Processsos de 

Escolarização”. Estas são disciplinas especificas do Departamento de Psicologia, o que constitui 

fato histórico já que ao longo dos anos as disciplinas da licenciatura em Psicologia eram ministradas 

por outros departamentos.  

Entendemos que o processo de elaboração de um curriculo é um momento importante de um 

curso e sua implantação um desafio ainda maior. Entendemos que a universidade não pode estar 

vinculada simplesmente às demandas sociais ou de mercado, mas também não pode fechar os 

ouvidos para aqueles que são os maiores interessados que são as pessoas que irão ser atendidas por 

profissionais egressos deste curso e o conhecimento produzido por ele. Portanto se pode dizer que o 

curso de psicologia que estamos por hora apresentando está conectado com todos estes aspectos e 

tem procurado estar atento com sua responsabilidade cientifica e profissional que representa ao 

longo de seus quase quarenta anos. Um curso que foi o primeiro do estado e é único público 

totalmente gratuito, e que possui no departamento de origem programas de pós graduação em nível 

de mestrado e doutorado tem muita responsabilidade técnica, científica mas também social e 

política com os egressos que forma.  

Leandro Castro Oltramari e Carlos José Naujorks 

Coordenação do Curso de Psicologia  2014-2016 
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO REVISADO EM 2012 

 

Inicialmente aprovado em 2009, este projeto começou a ser implantado no Curso de 

Psicologia da UFSC a partir do primeiro semestre de 2010. A redação inicial do projeto contou com 

a seguinte equipe de professores: Adriano Henrique Nuernberg, Daniela Ribeiro Schneider, Edite 

Krawulski e Roberto Moraes Cruz (presidente).  

Nos anos subsequentes, durante a implantação da nova grade curricular,  ajustes foram 

realizados no Núcleo Comum. Além disso, foram então criadas novas disciplinas que vieram a 

constituir o Núcleo Profissionalizante, a partir da sétima fase, durante a gestão de Coordenação do 

Curso no período de maio de 2011 a maio de 2013. Consolidou-se, neste período também, entre 

2011 e 2013, a participação de alunos no NDE (Núcleo Docente Estruturante), como membros 

ativos e participantes do processo de trabalho. Como uma das modalidades de acompanhamento e 

avaliação da implantação do novo currículo foram realizadas assembléias gerais do Curso e uma 

Semana de Parada Pedagogica durante o ano de 2012.  

Neste mesmo período, a resolução no 5 , de 15 de março de 2011 do MEC (Ministério da 

Educação e Cultura), estabeleceu como norma que a proposta de formação de Professores de 

Psicologia constasse em projeto pedagógico complementar ao  projeto de Formação de Psicólogo. 

Elaborou-se este novo documento, o qual deve atender ao propósito de compilar a proposta da 

habilitação licenciatura em psicologia. Apesar do desmembramento dos projetos, sua história, seus 

princípios e fundamentos são semelhantes aos que inspiraram a elaboração e as alterações da 

proposta curricular para o curso de graduação em psicologia, a qual originalmente hospedava a 

proposta para a formação de licenciados, por isso mantivemos grande parte do texto produzido pela 

comissão que o gestou. 

Entendemos que esse documento é o resutlado de uma produção coletiva. Certamente que as 

escolhas coletivas implicam na vitória da argumentação de uns sobre as argumentações de outros, 

mas se ocasionalmente não nos sentimos contemplados em nossas individualidades, certamente isso 

em nada deprecia a eficácia do processo coletivo, antes o contrário... ratifica que qualquer 

afirmação, quando produzida coletivamente, exige um constante exercício de negociação e troca 

entre os nossos interesses individuais e os interesses dos demais.  

 

Cordialmente, Coletivo do Curso de Psicologia da UFSC. 

Florianópolis, setembro de 2012. 
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APRESENTAÇÃO1  

Este Projeto Pedagógico é o resultado de um esforço coletivo. É o produto de ideias, 

recentes e antigas, textos organizados e desorganizados, intenções, contradições, documentos legais, 

resoluções e bastante paciência para reunir em um Projeto as diferentes expectativas por uma 

mudança na organização da estrutura e funcionamento do Curso de Graduação em Psicologia da 

UFSC.  

Construir um novo projeto pedagógico para o Curso de Psicologia é um empreendimento 

dos últimos 20 anos, nunca alcançado em sua totalidade. Podemos afirmar, contudo, que este Curso 

foi, ao longo desses anos, provocado por necessidades de atualização constantes, seja no plano 

curricular, seja nos processos de gerenciamento da atividade acadêmica e das demandas por sua 

expansão. Este Projeto Pedagógico aqui apresentado resulta da transpiração do Grupo de Trabalho 

nos últimos dois anos, em meio às atividades cotidianas dos seus integrantes, mas inspirado nos 

esforços de outros colegas que, já há algum tempo, têm tentado implantar uma proposta de mudança 

curricular.  

O espírito desta proposta pedagógica está centrado na concepção de que o Curso de 

Psicologia da UFSC, tal como deve ser um curso universitário, é um espaço de produção e 

comunicação do conhecimento, exigindo que a formação profissional promovida seja facilitadora de 

aprendizagem para o novo, para o exercício da crítica, da criatividade, da autonomia, da 

comunicação, da iniciativa e da cooperação. O curso, nessa direção, deve ater-se à construção da 

educação para a cidadania, entendendo-a como a concretização dos direitos que permitam ao 

indivíduo sua inserção na sociedade, como uma prática intencional, com objetivos definidos e 

planejados para que sejam obtidos os melhores resultados possíveis. Neste sentido, nesta proposta 

foi fortalecido o vínculo entre Psicologia e Saúde Coletiva, pois esta relação caracteriza o 

compromisso social deste curso e da universidade com as políticas públicas na área.  

Esperamos que este Projeto Pedagógico possa nos auxiliar a concretizar esse espírito 

promotor da cidadania e da intervenção política e científica adequada e eticamente orientada. Por 

fim, esperamos, também, que o profissional formado seja capaz de buscar novas informações e de 

saber trabalhar com elas, isto é, que demonstre competências para produzir conhecimentos, de 

forma a promover o desenvolvimento humano e o bem-estar social. 
Adriano Henrique Nuernberg, Daniela Ribeiro Schneider, Edite Krawulski e Roberto Moraes Cruz 

Florianópolis, 27 de agosto de 2009. 

 

 

                                                
1 Apresentação do Projeto Pedagógico originalmente aprovado em 2009,  implantado desde 2010.1. 
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1 - INTRODUÇÃO: O Curso de Graduação em Psicologia da UFSC  

 

A Universidade Federal de Santa Catarina tem por finalidade "produzir, sistematizar e 

socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a 

formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, solidariedade nacional e 

internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da 

qualidade de vida” (UFSC, 2009). Para concretizar essa missão, busca pautar suas atividades 

acadêmicas pelo desenvolvimento das atividades de ensino de modo integrado àquelas de pesquisa 

e extensão, na perspectiva da formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, de 

pesquisadores e, sobretudo, de cidadãos aptos a desempenhar seu papel na sociedade. 

Criada em 1960, a partir de cursos e faculdades isoladas então existentes, a UFSC 

atualmente é composta por 11 unidades acadêmicas (Centros de Ensino), as quais abrigam seus 92 

cursos de graduação e 84 cursos de pós-graduação nos diferentes campos do conhecimento em seus 

5 campi. O Curso de Graduação em Psicologia está vinculado ao Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas, do qual também fazem parte os cursos de Geociências, História, Ciências Sociais, 

Filosofia e Oceanografia. 

O Curso de Psicologia está prestes a comemorar seus 40 anos. Seu currículo, objeto do 

presente documento, expressa as modificações exigidas pela legislação atual assim como o acúmulo 

do trabalho produzido e que deu origem ao currículo de 2010  bem como as reflexões decorrentes 

de sua implementação.  

 

1.1 Histórico 

A primeira iniciativa que deu origem ao Curso de Graduação em Psicologia da UFSC data 

de 31 de agosto de 1976, quando o então Reitor, Prof. Caspar Erich Stemmer designou sob a 

Portaria n. 894/76, os professores Emiliana Maria Simas Cardoso da Silva, Roberto Caetano 

Castiglia, Mara Coelho de Souza Lago e Vera Lúcia Rocha, sob a presidência da primeira, para 

constituírem Grupo de Trabalho encarregado de estudar a viabilidade de sua implantação. Esta 

tarefa incluía analisar o mercado de trabalho, as implicações financeiras e a necessidade de novos 

docentes, bem como apresentar sugestões sobre o currículo e o número de vagas a serem oferecidas. 

Até aquele momento, não existiam cursos de Psicologia no Estado de Santa Catarina, e havia 

15 psicólogos atuando no Estado. O Grupo de Trabalho apontou a necessidade da criação do curso, 

uma vez que existia carência dessa formação e se caracterizava um amplo e potencial campo de 

trabalho para a área da Psicologia, nas suas diferentes áreas de atuação.  
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O projeto de criação do Curso foi aprovado em âmbito institucional na UFSC pelo Conselho 

de Ensino e Pesquisa, através do Parecer n. 224/77, de 03 de maio de 1977, tendo como Relator o 

Prof. Sílvio Coelho dos Santos. Seu funcionamento foi autorizado quatro meses depois, pelo então 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio do Ofício n. 2269/77, de 19 de setembro de 

1977.  

A primeira turma, composta por 30 alunos, ingressou por aprovação em vestibular, em 

março de 1978. Em 10 de outubro deste mesmo ano, o Curso de Graduação em Psicologia foi 

oficializado na UFSC, através da Portaria n. 425/78, assinada pelo então Reitor, Professor Caspar 

Erich Stemmer, a qual aprovou o seu currículo, créditos, pré-requisitos e requisitos paralelos.   

O reconhecimento do Curso de Psicologia foi concedido meses após a formatura da primeira 

turma (ao final de 1982), por meio do Parecer n. 498/83, de 06 de outubro de 1983 do Conselho 

Federal de Educação e da Portaria n. 451/83-MEC, publicada no Diário Oficial da União de 22 de 

novembro de 1983, nas habilitações Bacharelado, Licenciatura e Formação Psicólogo.   

Em 2009 aprovou-se o atual currículo do Curso de Psicologia. Este processo aconteceu 

como decorrência e implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Curso de Psicologia 

de 2004. O currículo incorpora a prática como componente intrínseco à formação (PPO), o desafio 

da formação integral e generalista, em oposição a uma formação especialista e por áreas e a 

formação/habilitação em licenciatura.  

Desde então, o Curso vem funcionando com regularidade, com alterações internas na 

composição de disciplinas obrigatórias e optativas, visando atualizar o currículo pleno, tendo 

aumentado sua oferta de vagas paulatinamente de 30 para 35 por semestre, depois para 40, e, no 

primeiro semestre de 2009, uma última expansão, em consequência da adesão ao REUNI2, para 45 

vagas semestrais. 

Em 2014 e 2015 foram feitas alterações no currículo e que dão o formato atual. No núcleo 

profissionalizante, o Trabalho de Conclusão de Curso, originalmente previsto, foi revisto e 

diminuíram-se os créditos da disciplina de Seminários Integrados. Houve a necessidade de se 

readequar a carga horária do curso e foram criadas 5 novas disciplinas obrigatórias, além de 2 

disciplinas para a habilitação em licenciatura.  

 

 

 

                                                
2 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, instituído pelo governo 
federal por meio do Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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1.2 Condição atual e perspectivas 

 Ao longo de seus 38 anos de funcionamento, o Curso de Psicologia se consolidou como 

agência formadora de centenas de profissionais, os quais atuam não apenas no Estado, mas em nível 

nacional e internacional, nos diversos campos de intervenção psicológica.  

 O Curso é desenvolvido predominantemente por docentes integrantes do Departamento de 

Psicologia, em sua expressiva maioria doutores. Porém, conta também com a participação de 

docentes de áreas correlatas, cujos conhecimentos são fundamentais para a formação superior em 

Psicologia, como a Filosofia, a Antropologia, a Estatística, a Sociologia, as Ciências Biológicas e as 

Ciências da Educação. 

Em seu modo de funcionamento busca-se uma estreita vinculação com os cursos de 

Mestrado e Doutorado em Psicologia e vários Laboratórios e Núcleos de atividades acadêmicas, que 

possibilita ao corpo discente a ampliação da formação oferecida. Essa formação ampliada se 

concretiza por meio do contato com as diferentes subáreas do conhecimento psicológico e suas 

interfaces, fundamentos teóricos e metodologias de intervenção profissional, resultando em preparo 

para a pesquisa, a extensão e a inserção no mundo do trabalho, consoante com as finalidades da 

educação de nível superior previstas na LDB (BRASIL, 2008).   

A crescente familiarização da sociedade com a profissão de psicólogo, a consolidação de 

áreas consideradas emergentes na Psicologia e seus respectivos impactos na formação profissional 

dos psicólogos, a gradativa inclusão da disciplina de psicologia no ensino médio, o Projeto Pró-

Saúde, que fortalece o vínculo da formação na universidade com a atenção básica em saúde, através 

do compromisso com as políticas públicas em saúde coletiva, a significativa inclusão da psicologia 

em outras políticas públicas erigidas pelas três esferas de Estado, principalmente as políticas de 

assistência social, de trabalho e de educação,  a ampliação significativa de laboratórios e núcleos de 

pesquisa e intervenção, são alguns dos elementos que permitem traçar boas perspectivas para o 

Curso. Esses elementos legitimam a necessidade permanente de revisão e avaliação das atividades 

pedagógicas, uma vez que seus egressos continuam encontrando, ampliando e criando 

possibilidades de colocação profissional e, deste modo, construindo a prestação de serviços à 

sociedade.    
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2 - BASES LEGAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO  

 

a) Lei Federal n. 9.394/96: conhecida como LDB, estabelece as diretrizes e bases para a 

educação nacional, definindo como uma das atribuições das universidades a fixação dos currículos 

dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Estipula que cabe aos 

colegiados de ensino e pesquisa, decidir, entre outras questões, sobre a modificação de cursos (Art. 

53, Inciso II e Parágrafo único, Inciso I). 

b) Resolução n. 017/CUn/97: de âmbito institucional, esta Resolução prevê alterações 

curriculares em seus Artigos 16 a 20, estipulando que a proposta de alteração curricular deve ser 

elaborada pelo Colegiado do Curso, ouvidos os Departamentos envolvidos e o Conselho de Unidade 

e, posteriormente, aprovada pela Câmara de Ensino de Graduação. 

c) Lei Federal n. 10.172/2001: aprova o Plano Nacional de Educação, apontando dentre 

outros aspectos, a necessidade de revisão e readequação das estruturas curriculares. 

d) Resolução n. 1/CNE/2002: institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação 

de Professores da Educação Básica, nível superior de licenciatura, graduação plena. 

e) Resolução n. 2/CNE/2002: estabelece a duração e a carga horária dos cursos de 

Licenciatura, graduação plena, de formação de professores da Educação Básica. 

f) Resolução n. 8/CNE/2004: institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Psicologia a serem observadas pelas IES do país. Estas diretrizes constituem as 

orientações referentes aos princípios, fundamentos, condições de oferecimento e procedimentos 

para o planejamento, a implementação e a avaliação deste curso (Art. 2º). 

g) Orientações básicas para a reforma curricular nos cursos de graduação - 

DEG/PREG/2004: orienta, em âmbito institucional, a elaboração dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação na UFSC. 

h) Parecer n. 8/CNE/2007: estabelece cargas horárias mínimas para integralização dos 

cursos superiores. 

i) Lei Federal n. 11.788/2008: dispõe sobre estágios obrigatórios e não obrigatórios de 

preparação para o trabalho. 

j) Decreto n. 5626/2005: institui a obrigatoriedade da disciplina de Língua Brasileira de 

Sinais nos cursos de licenciatura. 

k) Portaria n. 1793/MEC/94: Recomenda a inclusão, nos diferentes cursos de Licenciatura, 

Pedagogia e Psicologia, do debate sobre a condição e inclusão da pessoa com deficiência. 
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l) Resolução n. 5/CNE/CES/2011: institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo normas para o projeto pedagógico complementar 

para a Formação de Professores de Psicologia – habilitação licenciatura em psicologia. 

m) Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004: Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. 
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3 - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Entre a sua criação, sua reformulação em 2009 e as adequações realizadas nos últimos anos, 

o Curso de Graduação em Psicologia orientou-se pela necessidade de continuamente aperfeiçoar  o 

currículo e de ajustá-lo a novas demandas sociais, aos grupos sociais que passaram a ter acesso à 

universidade publica, às mudanças na estrutura universitária brasileira, de contexto, de saberes e, 

também, de configuração do próprio corpo docente.  

A projeto pedagógico apresentado neste documento, quando da sua elaboração em 2009 e 

adequações posteriores, se diferenciou de momentos anteriores de reformulação curricular, em 

razão da compulsoriedade da demanda de construir um novo Projeto Pedagógico e um novo 

currículo definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Psicologia, instituídas por meio da Resolução n. 8, de 7 de maio de 2004 (BRASIL, 2004), bem 

como por legislações específicas voltadas para as questões étnico-raciais.  

O atual currículo foi desenvolvida em três momentos: o primeiro abrangeu o período de dois 

anos, entre 2004 e 2006, quando uma Comissão de docentes, designada pela Portaria n. 

14/PSI/20043, de 14 de outubro de 2004, com a participação de discentes nas reuniões, realizou 

discussões e trabalhos buscando assimilar a normatização colocada pelas Diretrizes, identificar os 

direcionamentos a serem dados ao novo currículo, em função da realidade atual do Curso, e propor 

uma primeira matriz curricular, pautando-se em elaborações de estudiosos do assunto no país.  

Os trabalhos desta Comissão desenvolveram-se por meio de reuniões semanais ou 

quinzenais, e tomaram por base o currículo anterior do curso, uma proposta de alteração curricular 

elaborada e apresentada em 1998, (a qual nunca foi aprovada ou implantada, por deliberação do 

Colegiado do Departamento) e, ainda, currículos vigentes em diversas universidades federais 

brasileiras já conformes às novas Diretrizes Curriculares.  

Essa primeira matriz elaborada foi apresentada em Reunião ampliada de Colegiado do Curso 

em maio de 2007, ocasião em que diversos debates e questionamentos foram encaminhados, 

contando com representativa participação do corpo docente e discente.  

Em seguida, tendo em vista a necessidade de sistematizá-la, com vistas aos 

encaminhamentos subsequentes exigidos, inclusive de redação do Projeto Pedagógico, foi criado o 

                                                
3 Compuseram esta Comissão os professores Andréa Vieira Zanella, Brígido Vizeu Camargo, Carlos Augusto M. 
Remor, José Baus, José Carlos Zanelli, Maria Aparecida Crepaldi, Narbal Silva, Roberto Moraes Cruz, Sílvio Paulo 
Botomé e Suzana da Rosa Tolfo, esta última na presidência dos trabalhos. Esta composição adotou como critério 
principal a reunião de professores com atuação nas áreas tradicionais e emergentes da Psicologia, de modo a contemplar 
a diversidade de saberes e de práticas que caracteriza o trabalho docente no curso de Psicologia da UFSC. Em março de 
2005, deixou os trabalhos o Professor Brígido Vizeu Camargo, e passou a integrar a Comissão a Professora Edite 
Krawulski (Portaria n. 07/PSI/2005, de 15 de abril de 2005). 



 

13 
 

Grupo de Trabalho4 que elaborou o Projeto Pedagógico, para as habilitações Formação Psicólogo e 

Licenciatura em Psicologia, na forma do que dispõem os Artigos 13 a 16 da Resolução n. 

8/CNE/2004. 

Obedecendo ao que determina Resolução n. 5/CNE/CES/2011, que constitui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo normas para o 

projeto pedagógico complementar para a Formação de Professores de Psicologia, destacou-se do 

projeto pedagógico original as referencias à habilitação Licenciatura em Psicologia. 

Depois disso, do projeto pedagógico aprovado em 2009 fez-se, ao longo dos anos 2012 a 

2015, adequações em relação às disciplinas, tanto de reformulação quanto de inclusão. Em 2011  foi 

criada a ênfase de estágio “Processos comunitários e ações coletivas”, foi extinto o Trabalho de 

Conclusão de Curso, foram reduzidas os créditos das disciplinas de Seminários Integrados e criadas 

disciplinas tanto para a formação bacharelado quanto para a habilitação em licenciatura.  Houve, 

também, uma reorganização das disciplinas complementares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Este Grupo, instituído através da Portaria n. 07/PSI/2007, de 10 de julho de 2007, foi composto pelos professores 
Roberto Moraes Cruz (presidente), Daniela Ribeiro Schneider, Carlos A. M. Remor, Edite Krawulski e José Baus, e 
pela acadêmica Sabrina Coelho Poses. Teve, posteriormente, a inclusão do professor Adriano Henrique Nuernberg e 
dos acadêmicos Allan Kenji Seki e Moyses Martins Tosta Storti em sua composição (Portaria n. 03/PSI/2008, de 09 de 
julho de 2008), acadêmicos estes que solicitaram sua saída da Comissão oportunamente. 
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4 - CONCEPÇÕES FILOSÓFICA E TEÓRICO-METODOLÓGICA DO PROJETO 

  

O Curso de Psicologia da UFSC se define, historicamente, como um contexto que abriga 

diversidade teórico-metodológica nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas 

diferentes concepções e metodologias permitem que o curso se mostre atento às demandas que a 

sociedade apresenta, procurando desenvolver suas atividades acadêmicas na direção da melhoria da 

qualidade de vida da população, assim como na identificação de novas possibilidades de 

intervenção e na atuação preventiva e de promoção à saúde frente aos problemas sociais. Nesse 

sentido, suas ações articulam esforços para formação de psicólogos, por meio de professores e 

pesquisadores em psicologia capacitados a diagnosticar e atender às necessidades sociais e 

contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

Seguindo os princípios do projeto pedagógico institucional da UFSC, a matriz curricular 

para o curso de Psicologia visa articular as ações de ensino, pesquisa e extensão. Sendo atividades 

indissociáveis e mutuamente constitutivas, tal articulação se reflete nas diferentes atividades 

formativas do curso, permitindo que a produção do conhecimento se dê em estreita relação com as 

atividades de ensino e de integração da universidade à comunidade. Neste sentido, o currículo 

assume a importância do vínculo da psicologia com a saúde coletiva, colocando o curso em sintonia 

com as políticas públicas na área. 

A concepção educacional que orienta o projeto pedagógico pauta-se na formação integral do 

profissional, como agente capaz de atuar sobre fenômenos psicológicos em diferentes contextos ou 

como docente na área da psicologia. Com base nessa concepção, busca-se uma sintonia com uma 

formação global e crítica para os envolvidos no processo de formação, tendo como objetivos 

precípuos capacitá-los para o exercício da cidadania, promoção do bem-estar e transformação de 

realidades que comprometam a dignidade e convivência social. 

Busca-se desenvolver um curso no qual os avanços em prol da flexibilização curricular5 não 

impliquem na desvalorização dos conhecimentos essenciais à formação profissional, bem como 

permitam o trânsito entre conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento científico, 

reconhecendo a interdisciplinaridade como alicerce formativo. Tal premissa contempla o disposto 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que expressa a relevância de se proporcionar uma 

estrutura de formação onde os núcleos comuns, voltados a garantir uma unidade na formação de 

profissionais ou de docentes de psicologia, estejam em sintonia com arranjos curriculares mais 

flexíveis e que levem em conta a diversidade teórico-metodológica da psicologia. Do mesmo modo, 
                                                
5 Os princípios da flexibilidade na organização curricular e da diversidade nos programas de estudo oferecidos figuram 
entre as metas e objetivos para a educação superior estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei n. 
10.172, de 09/01/2001, sendo reiterados, posteriormente, pelas Diretrizes. 
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as ênfases ofertadas não devem desenvolver formas de especialização precoce; seu papel é 

favorecer o aprofundamento de conhecimentos e práticas relacionados a contextos específicos de 

atuação profissional, relacionados às demandas sociais, educacionais, econômicas e políticas da 

comunidade na qual o curso se insere. 

À luz do que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação 

em Psicologia, a formação centra-se no desenvolvimento de competências e habilidades. Essas 

competências  

(...) reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do formado em Psicologia, e devem 
garantir ao profissional um domínio básico de conhecimentos psicológicos e a capacidade 
de utilizá-los em diferentes contextos que demandam a investigação, análise, avaliação, 
prevenção e atuação em processos psicológicos e psicossociais, e na promoção da 
qualidade de vida (BRASIL, 2004, Art. 8°). 

  
As disciplinas e estágios dispostos no currículo não só atendem ao disposto nessas diretrizes, 

como também expressam uma história de atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas 

pelo Departamento de Psicologia da UFSC, as quais culminaram nas circunstâncias atuais de seu 

funcionamento, conferindo a esse currículo um contexto favorável à realização de seus objetivos. 

Nessa perspectiva, quando de sua aprovação, este currículo não implicou em uma ruptura radical 

com sua história, mas uma continuidade e aprimoramento, à luz de uma perspectiva formativa então 

nova, do ponto de vista educacional e científico. 

Desde a sua criação, o curso de Psicologia da UFSC vem formando profissionais, 

pesquisadores e professores de psicologia, muitos dos quais hoje se destacam em diferentes 

contextos acadêmicos e profissionais, dentro e fora do Estado de Santa Catarina e até mesmo na 

composição do próprio corpo docente do Curso. Este projeto pedagógico espera aprimorar ainda 

mais a formação de psicólogos e de licenciados em Psicologia para a atuação profissional, pesquisa 

e ensino de psicologia, com elevado nível de competências para a intervenção, docência e 

capacidade de inovação técnico-científica.  

As melhorias operadas no SAPSI – Serviço de Atenção Psicológica, que tem se consolidado 

como um espaço de formação e intervenção para os acadêmicos do curso, em funcionamento desde 

sua implantação, tem contribuído para articular o processo de ensino e o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, extensão e de estágios, além de incentivar a intervenção psicológica pautada 

em bases teóricas metodológicas mais adequadas às demandas da população atendida.  

No tocante à Licenciatura ou formação do professor de Psicologia, especificamente, esta se 

dá de forma integrada com a habilitação Formação Psicólogo, inserindo-a desde o Núcleo Comum 

da Grade curricular e considerando-a a partir de um conjunto de competências desenvolvidas desde 

os momentos iniciais da formação profissional, nas primeiras fases do Curso. Busca-se superar a 
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perspectiva da Licenciatura como formação meramente adicional ao psicólogo, implicando-a na 

formação básica deste profissional como prática de intervenção indireta sobre fenômenos 

psicológicos por meio de atividades de ensino de psicologia. Assim, através das PPCC´s (Práticas 

Pedagógicas como Componente Curricular) vinculadas às disciplinas do Núcleo Comum deste 

Projeto Pedagógico de Curso, implementa-se a perspectiva prevista pelo Parecer CNE/CES 9/2001, 

de integração teoria e prática na formação do professor de Psicologia. Além disso, as disciplinas 

“Processos de Ensinar e Aprender” e “Educação, Sociedade e Processsos de Escolarização” criadas 

em 2014 efetivam os dispositivos legais que determinam a integração entre formação bacharelado e 

habilitação em licenciatura em Psicologia. 
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5 - OBJETIVOS DO CURSO  E PERFIL DO GRADUADOS 

 

5.1 Objetivos  

Geral:  

Formar psicólogos e professores de psicologia capazes de atuar direta e indiretamente  

sobre fenômenos psicológicos em diferentes contextos.  

 

Específicos:  

-  formar  profissionais  capazes  de  atender  demandas  sociais  com  base  em  intervenções  

embasadas  cientificamente  em  diferentes  contextos  tais  como  educação,  trabalho,  saúde,  

comunidade e meio ambiente;  

-  formar  profissionais  capazes  de  planejar,  desenvolver  e  avaliar  intervenções  psicológicas  

consistentes, com base em fundamentos teóricos e metodológicos científicos;  

- formar psicólogos capazes de atuar junto aos programas que efetivam as políticas públicas  

em vigor no país;  

- formar psicólogos capazes de produzir e divulgar conhecimentos científicos que permitam o  

aprimoramento da ciência e das práticas profissionais;  

-  formar  psicólogos  aptos  a  atuar  na  formulação  e  exercício  de  práticas  de  ensino  e  

capacitação em diferentes contextos;  

-  formar  professores  de  psicologia  aptos  a  ensinar  de  forma  crítica  os  conhecimentos  

científicos da área. 

 

5.2 Perfil do Egresso  

Com base em seus objetivos, o curso visa formar profissionais psicólogos e licenciados em 

psicologia com as seguintes características:  

-  formação  generalista  e  pluralista,  capaz  de  avaliar,  caracterizar,  produzir  e  aplicar  

conhecimentos da psicologia de forma consistente;  

- capaz de buscar, sistematizar e aplicar conhecimentos científicos como subsídio para sua  

intervenção profissional;  

- capaz de atuar numa perspectiva preventiva e interventiva em relação aos problemas de  

natureza psicológica em seu contexto de inserção profissional;  

-  capaz  de  atuar  de  modo  compatível  com  as  políticas  públicas,  contribuindo  para  sua  

efetivação, avaliação crítica e aprimoramento constante;  
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- capaz de cumprir princípios éticos e respeitar legislações que regulam  o seu exercício 

profissional;  

-  capaz  de  atuar  em  equipes  multiprofissionais  em  regime  de  colaboração  e  integração,  

com  interesse  em  aperfeiçoar  processos  de  intervenção  que  possam  ser  compartilhados  

entre os profissionais;  

- capaz de empreender e desenvolver projetos de pesquisa e intervenção que resultem na  

melhoria  da  qualidade  de  vida  e  bem-estar  da  população  considerando  a  diversidade  

humana e as características dos contextos de intervenção;  

- capaz de identificar problemas de natureza psicológica e de responder a eles por meio de  

intervenções ampliadas;  

-  capaz  de  atuar  por  meio  do  ensino,  empoderando  profissionais  na  identificação,  

intervenção e avaliação de fenômenos psicológicos em diferentes contextos;  

- capaz de ensinar os conhecimentos científicos da área da psicologia, contribuindo com a  

formação crítica e cidadã dos alunos do ensino médio. 
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6 – JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO, HABILITAÇÕES OFERTADAS E 
FORMAS DE ACESSO  
 

Ao longo de seus quase 40 anos de funcionamento, o Curso de Psicologia da UFSC 

permanece o único público e gratuito do Estado de SC e se consolidou como agência formadora de 

centenas de profissionais, os quais atuam não apenas no Estado, mas em nível nacional e 

internacional, nos diversos campos de intervenção psicológica, incluindo o ensino de psicologia. 

O curso de psicologia formará profissionais oferecendo as habilitações formação psicólogo 

(bacharel) e licenciatura em psicologia.  

O acesso será efetivado via os processos institucionais realizados pela UFSC.  
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7 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 
 

São realizados semestralmente seminários avaliativos por disciplina de cada fase e reuniões 

de professores por fase, além de reuniões entre professores responsáveis pelas disciplinas, na 

perspectiva de buscar a integração das aprendizagens. Os seminários avaliativos por disciplinas 

acontecem tendo como referência roteiro próprio e previsão nos Planos de Ensino de cada 

disciplina. Os resultados sistematizados dos seminários avaliativos são apresentados em Assembleia 

Geral do Curso. 

A avaliação dos planejamentos, resultados e eficácia é efetivada semestralmente em 

Assembléia Geral do Curso, a qual tem como parâmetro principal os princípios e objetivos do 

Projeto Pedagógico, considerando todos os aspectos envolvidos na formação. Busca-se avaliar e 

sistematizar os encaminhamentos da Assembléia em reuniões do NDE. Propostas resultantes desta 

sistematização são apreciadas pelo Colegiado de Curso. 
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8 - ESTRUTURA CURRICULAR  

A estrutura curricular presente neste documento mantém o curso com funcionamento diurno, 

concentração do máximo possível de atividades no turno matutino.  

Para a habilitação Formação Psicólogo a duração é de 10 semestres para a integralização 

curricular. Para a habilitação em Licenciatura em Psicologia, a duração é de 12 semestres. A 

duração mínima para a integralização curricular será de 08 semestres e a máxima será de 14 

semestres.  

 Esta estrutura,  na  habilitação  Formação  Psicólogo, compreende:  a)  um  Núcleo Comum, 

abrangendo da primeira à sexta fase, comum às habilitações Formação Psicólogo e Licenciatura  em  

Psicologia,  organizado  a  partir  de  eixos  estruturantes;  b)  um  Núcleo Profissionalizante,  

desenvolvido  da  sétima  à  décima  fase,  no  qual  se  inserem  as  ênfases curriculares  e  se  

apresentam  as  disciplinas  específicas  para  cada  uma  das  habilitações.   O conjunto  dessa  

estrutura  curricular  formará  o  perfil  de  psicólogo almejado  nesta  Proposta Pedagógica. 

A habilitação em Licenciatura em Psicologia, compreende: a) um Núcleo Comum, 

abrangendo da primeira à sexta fase, organizado a partir de eixos estruturantes; b) Núcleo 

Profissionalizante – formação psicólogo, desenvolvido da sétima à décima fases, no qual se 

inserem as ênfases curriculares e se apresentam as disciplinas específicas para cada uma das 

habilitações; c) Núcleo Profissionalizante Licenciatura em Psicologia, que poderá ser acessado a 

partir da sétima fase, no qual se inserem as disciplinas específicas da habilitação para a docência em 

Psicologia. Faz-se importante destacar que a habilitação Licenciatura em Psicologia tem fluxo 

contínuo da primeira à décima fase, incluindo a carga de PCC (Prática como Componente 

Curricular) desde as primeiras disciplinas cursadas, e o aproveitamento das disciplinas do Núcleo 

Comum e do Núcleo Profissionalizante – formação Psicólogo. 

  



 

 

8.1. Grade curricular do curso de psicologia  
 

NÚCLEO COMUM - HABILITAÇÕES FORMAÇÃO PSICÓLOGO E LICENCIATURA EM PSICOLOGIA 
 
 

1a 

 
FIL 5791 

Epistemologia das 
Ciências Humanas 

 (4 – 72 ha) 
PCC 18 ha 

 PSI 7101 
Psicologia: 
Ciência e 
Profissão  
(3 - 54 ha) 
PCC 18 ha 

 
PSI 7102 

História da 
Psicologia  
(4 – 72 ha ) 
PCC 18 ha 

 MOR 7104 
Processos 

Biopsicológicos. 
I: neuroanatomia 

e sistemas 
orgânicos  
(4 – 72 ha) 

 
PSI 7202 
Processos 

Psicológicos 
Básicos  

(3 - 54ha) 

 
ANT 7101 

Introdução à 
Antropologia  
(6 – 108 ha) 
PCC 36 ha 

 PSI 7103 
Prática e 
Pesquisa 

Orientada I  
(4- 72 ha) 
PCC 10 ha 

 

                

2a 

 PSI 7201 
Desenvolvimento 

Humano e 
Aprendizagem  

(4 – 72 ha) 
PCC 18 ha 

 
PSI 7204 

Psicologia e 
Atenção à Saúde 

I  
(2 – 36 ha) 

 
PSI 7305 
Psicologia 

Comportamental 
(4 - 72ha) 

 CFS 7106 
Processos 

Biopsicológicos 
II: fisiologia 

humana 
(4 – 72 ha) 

 

SPO 5129 
Sociologia Geral  

(4 – 72 ha) 

 

PSI 7205 
Neuropsicologia  

(3 – 54 ha) 

 PSI 7203 
Prática e 
Pesquisa 

Orientada II  
(4 – 72 ha) 
PCC 10ha 

 

                

3a 

 
PSI 7301 
Processos 

Psicológicos na 
Infância  

(3 – 54 ha) 
PCC 18 ha 

 

PSI 7304 
Psicologia e 

Atenção à Saúde 
II  

(2 – 36 ha) 

 

PSI 7302 
Psicanálise  
(4 – 72 ha) 

 
PSI 7706 
Ética e 

Legislação 
Profissional em 

Psicologia  
(3 – 54 ha)   

 PSI 7306 
Políticas 
Públicas, 
Direitos 

Humanos e 
Práticas 

Psicossociais 
(4 - 72ha) 

 
PSI 7606 

Psicologia e 
Pessoas com 
Deficiência  
(4 – 72 ha) 
PCC 18 ha 

 PSI 7303 
Prática e 
Pesquisa 

Orientada III: 
pesquisa em 
Psicologia  
(4 – 72 ha) 
PCC 10ha 

BEG 7105 
Processos 

Biopsicológicos 
III: genética 

Humana 
(2 – 36) 

                

4a 

 PSI 7401 
Processos 

Psicológicos na 
Adolescência e 

Juventude  
(3 – 54 ha) 
PCC 18 ha 

 

 

 

PSI 7404 
Psicologia de 

base 
Fenomenológica  

(4 – 72 ha) 

 
PSI 7406 
Psicologia 
Histórico-
Cultural  

(4 – 72 ha) 
PCC 18 ha 

 

PSI 7405 
Psicologia 

Social I  
(4 – 72 ha) 
PCC 12 ha  

 

PSI 7402 
Psicometria 
 (4 – 72 ha) 

 PSI 7403 
Prática e 
Pesquisa 

Orientada IV: 
pesquisa em 
Psicologia  
(4 – 72 ha) 
PCC 10 ha 

 
PSI 7407 
Estatística 
Aplicada a 
Psicologia  
(2 – 36 hs)  
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5a 

 

 

 

PSI 7507 
Psicopatologia I 

(4 – 72 ha) 

 PSI 7506 
Psicologia e 
Pensamento 
Sistêmico  
(4 – 72 ha) 

 PSI 7504 
Psicologia do 

Trabalho  
(4 – 72 ha) 
PCC 18 ha 

 PSI 7505 
 Psicologia 
Social II  

(4 – 72 ha) 
PCC 18 ha 

 
PSI 7502 
Avaliação 

Psicológica  
(4 – 72 ha) 

 PSI 7503 
Prática e 
Pesquisa 

Orientada V 
 (4 – 72 ha) 
PCC 10 ha 

 

                

6a 

 PSI 7601 
Psicologia e 
Processos 

Educacionais  
(4 – 72 ha) 
PCC 36 ha 

 

PSI 7607 
Psicopatologia II 

(3 – 54 ha )  

 

PSI 7602 
Método Clínico 

(3 - 54ha) 

 

PSI 7604 
Psicologia das 
Organizações  

(4 – 72 ha) 

 PSI 7605 
 Teoria e 

Técnica dos 
Processos 
Grupais  

(3 – 54 ha) 
PCC 18 ha 

 
PSI 7610 

Psicologia e 
Relações Étnico-

raciais  
(4 – 72 ha) 

 PSI 7603 
Prática e 
Pesquisa 

Orientada VI  
(4 – 72 ha) 
PCC 10 ha 

 

 
TOTAL DE HORAS-AULA PARA INTEGRALIZAR O NÚCLEO COMUM – HABILITAÇÕES BACHARELADO EM FORMAÇÃO 

PSICÓLOGO E LICENCIATURA EM PSICOLOGIA: 
Disciplinas obrigatórias:   2682 h/a    

Disciplinas Complementares: 468 h/a 
Total: 3150 h/a  
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NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE  -  HABILITAÇÃO FORMAÇÃO PSICÓLOGO 

7a 

 PSI 
7701/7702/7703/ 

7704 
Fundamentação 

da Ênfase I A, B, 
C, D 

 (4 – 72 ha) 

 

PSI 7710     
Psicologia 

Institucional  
(2 – 36 hs)   

 
PSI 7709 

Psicologia das 
urgências e 
emergências  
(2 – 36 hs)  

 

 

 

 

 

 

 PSI 
7013/7014/7015/ 

7016 
Estágio 

Profissionalizante 
I 

A, B, C ou D 
(12 – 216 ha) 

                 

8a 

 PSI 
7801/7802/7803/ 

7804 
Fundamentação 

da Ênfase II A, B, 
C, D 

 (4 – 72 ha) 

 

 

 

 

 

PSI 7808 
Seminários 

Integrados  I 
(2 – 36  hs) 

 

 

 

 

 PSI 
7801/7802/7803/ 

7804 
Estágio 

Profissionalizante 
II 

A, B, C ou D 
(12 – 216 ha) 

                  

9a 

 PSI 
7901/7902/7903/ 

7904 
 Fundamentação 

da Ênfase I 
A,B,C ou D  
(4 – 72 ha) 

 

PSI 7910 
Gênero, corpos e 

sexualidade  
(3 – 54 hs)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PSI 
7033/7034/7035/ 

7036 
Estágio 

Profissionalizante 
I A, B, C ou D  
(12 – 216 ha) 

                 

10a 

 PSI 
7001/7002/7003/ 

7004 
Fundamentação 

da Ênfase  II 
A,B,C ou D 
(4 – 72 ha) 

 

 

 

 

 

PSI 7018 
Seminários de  
Integração  II   
(2 – 36  ha) 

 

 

 

 

 PSI 
7043/7044/7045/ 

7046 
Estágio 

Profissionalizante 
II 

A, B, C ou D 
(12 – 216 ha)  

TOTAL DE HORAS-AULA PARA INTEGRALIZAR O BACHARELADO EM FORMAÇÃO PSICÓLOGO: 
Disciplinas obrigatórias: 1350 h/a 

Disciplinas Complementares: 324 h/a  -   Total: 1674 h/a 
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NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE - HABILITAÇÃO LICENCIATURA EM PSICOLOGIA 

7a 

 

   

EED 5187 
Organização 

Escolar 
(4 – 72ha) 
PCC 18ha 

 

ANT 7003 
Relações Inter-

étnicas 
(4 – 72 ha) 

 
PSI 7508 

Processos de 
ensinar e aprender  

(4 – 72 ha) 

 

 

 

 

 

 

                    

8a 

 

   

EED 5331 
Teorias da 
Educação 
(4 – 72ha) 

 

MEN 5602 
Didática B 
(4 – 72ha) 
PCC 12ha 

 PSI 7609 
Educação, 

Sociedade e 
Processsos de 
Escolarização 

(4 – 72 ha)  

 

 

 

 

 

 

                    

9a 

 

LSB 7904 
Libras 

(4 – 72ha) 
PCC 18ha 

 

MEN 5421 
Estágio de 

Docência em 
Psicologia I 
(12 – 216ha) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

10a 

 

  

MEN 5422 
Estágio de 

Docência em 
Psicologia II  
(12 – 216 ha) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL DE HORAS-AULA PARA INTEGRALIZAR HABILITAÇÃO LICENCIATURA EM PSICOLOGIA: 

Disciplinas Obrigatórias: 936 h/a 
Disciplinas Complementares: 270 h/a 

Total: 1206 h/a 



 

 

8.2 Disciplinas, créditos, horas-aula e pré-requisitos por fase   
CRIAÇÃO DO CURSO 
 OFÍCIO         -    2269/77/MEC/SEG/GAG, DE 19/09/77 
 PARECER   - 224/CEP/77,  DE 03/05/77  
 PORTARIA - 425/GR/78,  DE 10/10/78 
 
RECONHECIMENTO DO CURSO 
 PARECER   - 489/CFE/83,  DE 06/10/83  
 PORTARIA - 451/MEC/83,  DE 21/11/83  
 
PERÍODO DE CONCLUSÃO BACHARELADO LICENCIATURA 
 PRAZO MÍNIMO  -  07 SEMESTRES 07 SEMESTRES 
 PRAZO MÁXIMO -   14 SEMESTRES  14 SEMESTRES 
 
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA: 
 LICENCIATURA:  4.410 horas/aula 

PSICÓLOGO:  4.924 horas/aula     -     
 
 
 
 
 
8.3 Núcleo comum – formação psicólogo e licenciatura em psicologia 
 

1ª FASE   
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
PSI 7101 PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO (PCC 18 horas-aula) 54 - 
PSI 7102 HISTÓRIA DA PSICOLOGIA (PCC 18 horas-aula) 72 - 
FIL 5791  EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS (PCC 18 horas-

aula) 
72 - 

ANT 7101 INTRODUÇAÕ À ANTROPOLOGIA (PCC 36 horas-aula) 108 - 
PSI 7103 PRÁTICA E PESQUISA ORIENTADA I (PCC 10 horas-aula) 72 - 
PSI 7202   PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS 54 - 
MOR 7104 PROCESSOS BIOPSICOLÓGICOS I:   

NEUROANATOMIA E SISTEMAS ORGÂNICOS   
72 - 

      
       

2ª FASE   
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
PSI 7201   DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM (PCC 18 

HORAS-AULA) 
72 - 

SPO 5129 SOCIOLOGIA GERAL  72 - 
PSI 7203 PRÁTICA E PESQUISA ORIENTADA II (PCC 10 HORAS-

AULA) 
72 PSI 7103 

PSI 7204 PSICOLOGIA E ATENÇÃO À SAÚDE I 36 - 
CFS 7106 PROCESSOS BIOPSICOLÓGICOS II: FISIOLOGIA HUMANA  72 BEG 7103 
PSI 7305 PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL 72 PSI 7102 
PSI 7205   NEUROPSICOLOGIA 54 - 
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 3ª FASE   

CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
PSI 7301 PROCESSOS PSICOLÓGICOS NA INFÂNCIA (PCC 18 HORAS-

AULA) 
54 PSI 7201   

PSI 7302 PSICANÁLISE  72 PSI 7102 
BEG 7105 PROCESSOS BIOPSICOLÓGICOS III: GENÉTICA HUMANA  36 BEG 7102 
PSI 7306 POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PRÁTICAS 

PSICOSSOCIAIS 
72 - 

PSI 7303 PRÁTICA E PESQUISA ORIENTADA III: PESQUISA EM 
PSICOLOGIA (PCC 10 HORAS-AULA) 

72 PSI  7203 

PSI 7304 PSICOLOGIA E ATENÇÃO À SAÚDE II 36 PSI 7204 
PSI 7706 ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA 54 PSI 7102 
PSI 7606 PSICOLOGIA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCC 18 

HORAS-AULA) 
72 - 

      
 
 

4ª FASE   
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
PSI 7401 PROCESSOS PSICOLÓGICOS NA ADOLESCÊNCIA E 

JUVENTUDE (PCC 18 HORAS-AULA) 
54 PSI 7301 

PSI 7402 PSICOMETRIA 72 - 
PSI 7403 PRÁTICA E PESQUISA ORIENTADA IV: PESQUISA EM 

PSICOLOGIA (PCC 10 HORAS-AULA) 
72 PSI 7303 

PSI 7404 PSICOLOGIAS DE BASE FENOMENOLÓGICA 72 PSI 7102 
PSI 7405 PSICOLOGIA SOCIAL I  72 - 
PSI 7406 PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL (PCC 18 HORAS-

AULA) 
72 PSI 7102 

PSI 7407 ESTATÍSTICA APLICADA A PSICOLOGIA  36  
            

  
5ª FASE   

CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
PSI 7502 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 72 PSI 7402 
PSI 7503 PRÁTICA E PESQUISA ORIENTADA V (PCC 10 HORAS-

AULA) 
72 PSI 7403 

PSI 7504 PSICOLOGIA DO TRABALHO (PCC 18 HORAS-AULA) 72 - 
PSI 7505 PSICOLOGIA SOCIAL II (PCC 18 HORAS-AULA) 72 PSI 7405 
PSI 7506 PSICOLOGIA E PENSAMENTO SISTÊMICO 72 PSI 7102 
PSI 7507 PSICOPATOLOGIA I 72 PSI 7304 
            

  
6ª FASE   

CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
PSI 7601 PSICOLOGIA E PROCESSOS EDUCACIONAIS (PCC 36 

HORAS-AULA) 
72 PSI 7401 

PSI 7602 MÉTODO CLÍNICO 54 - 
PSI 7603 PRÁTICA E PESQUISA ORIENTADA VI 72 PSI 7503 
PSI 7604 PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES  72 PSI 7504 
PSI 7605 TEORIA E TÉCNICA DOS PROCESSOS GRUPAIS (PCC 18 

HORAS-AULA) 
54 PSI 7505 

PSI 7607 PSICOPATOLOGIA II 54 PSI 7507 
PSI 7610 PSICOLOGIA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 72  
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8.4 Núcleo profissionalizante: formação psicólogo 

 
7ª FASE   

O estudante deve cursar, na 7ª fase, disciplina de Fundamentação I e Estágio Profissionalizante I da 1ª 
ênfase escolhida (A, B, C ou D), além das disciplinas previstas na fase.  
 
Ênfase A - Saúde e Processos Clínicos 
Ênfase B - Trabalho, Organizações e Gestão 
Ênfase C - Psicologia Escolar/Educacional 
Ênfase D - Processos Comunitários e Ações Coletivas 
 
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/ 

AULA 
PRÉ-REQ. 

PSI 7710  PSICOLOGIA INSTITUCIONAL  36  
PSI 7709 PSICOLOGIA DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 36  
PSI 7701 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE I A: (1ª ênfase escolhida)  

 
72 

PSI 7602 PSI 7603 
PSI 7605 

PSI 7702 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE I B: (1ª ênfase escolhida) PSI7405 PSI7502 
PSI7504 PSI7604 

PSI7605 
PSI 7703 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE I C: (1ª ênfase escolhida) PSI7201 PSI7401 

PSI7406 PSI7601 
PSI7605 

PSI7704 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE I D: (1ª ênfase escolhida) PSI7505 PSI7605  
PSI7306  

PSI 7013 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I A (1ª ênfase escolhida)  
216 

 
PSI 7014 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I B (1ª ênfase escolhida)  
PSI 7015 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I C (1ª ênfase escolhida) PSI 701 
PSI 7016 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I D (1ª ênfase escolhida)  

             
8ª FASE   

O aluno deve cursar, na 8ª fase, disciplina de Fundamentação II, Estágio Profissionalizante II da 1ª ênfase 
escolhida além das disciplinas previstas na fase. 
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/

AULA 
PRÉ-REQ. 

PSI 7808  SEMINÁRIOS INTEGRADOS I 36 PSI7201, PSI7401 
PSI7601, PSI7605 
PSI7504, PSI 7605 
PSI7405 PSI7502 

PSI 7801 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE II A: (1ª ênfase escolhida)  
72 

PSI 7701 
PSI 7802 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE II B: (1ª ênfase escolhida) PSI 7702 
PSI 7803 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE II C: (1ª ênfase escolhida) PSI 7703 
PSI 7804 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE II D: (1ª ênfase escolhida) PSI 7704 
PSI 7023 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II A (1ª ênfase escolhida)  

216 
PSI 7013 

PSI 7024 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II B (1ª ênfase escolhida) PSI 7014 
PSI 7025 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II C (1ª ênfase escolhida) PSI 7015 
PSI 7026 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II D (1ª ênfase escolhida) PSI 7016 
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9ª FASE   
O aluno deve cursar, na 9ª fase disciplina de Fundamentação I, Estágio Profissionalizante I da 2ª ênfase 
escolhida e o além das disciplinas previstas na fase; 
CÓDIGO DISCIPLINA  HORAS/ 

AULA 
PRÉ-REQ. 

PSI 7910 GÊNERO, CORPOS E SEXUALIDADE    
PSI 7901 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE I A: (2 ª ênfase escolhida)  

72 
PSI7602, PSI7603 

PSI7605 
PSI 7902 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE I B: (2ª ênfase escolhida) PSI7405, PSI7502 

PSI7504, PSI7604 
PSI7605 

PSI 7903 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE I C: (2ª ênfase escolhida) PSI7201, PSI7401 
PSI7406, PSI7601 

PSI7605 
PSI 7904 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE I D: (2ª ênfase escolhida) PSI7505, PSI7605 

PSI7306 
PSI 7033 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I A (2ª ênfase escolhida)  

216 
 

PSI 7034 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I B (2ª ênfase escolhida)  
PSI 7035 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I C (2ª ênfase escolhida) PSI7601 
PSI 7036 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I D (2ª ênfase escolhida)  

         

10ª FASE   
O aluno deve cursar, na 10ª fase, disciplina de Fundamentação II, Estágio Profissionalizante II da 2ª 
ênfase escolhida e o Projeto Orientado II -TCC. 
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/

AULA 
PRÉ-REQ. 

PSI 7018 SEMINÁRIOS INTEGRADOS II  144 PSI 7705 
PSI 7001 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE II A: (2ª ênfase escolhida)  

72 
PSI7701 

PSI 7002 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE II B: (2ª ênfase escolhida) PSI7702 
PSI 7003 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE II C: (2ª ênfase escolhida) PSI7703 
PSI 7004 FUNDAMENTAÇÃO DA ÊNFASE II D: (2ª ênfase escolhida) PSI7704 
PSI 7043 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II A (2ª ênfase escolhida) 216 PSI7013 
PSI 7044 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II B (2ª ênfase escolhida) PSI7014 
PSI 7045 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II C (2ª ênfase escolhida) PSI7015 
PSI 7046 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II D (2ª ênfase escolhida) PSI7016 
  
 

   

Durante o núcleo profissionalizante, o estudante deverá integralizar, no mínimo, duas das 
quatro ênfases disponibilizadas e cursar 270 h/a de disciplinas complementares. 

 
 
 

 
8.5. Disciplinas complementares formação psicólogo  

 
Deverão ser cursadas no mínimo 450 horas-aula somente para Formação Psicólogo 

 
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ.- 
 
ANT 7001 CULTURA BRASILEIRA  72 ha 

ANT 7002  RELAÇÕES DE GÊNERO  72 ha 

ANT 7003 RELAÇÕES INTERÉTNICAS  72 ha  
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ANT 7006  ANTROPOLOGIA URBANA  72 ha 

ANT 7010  ANTROPOLOGIA DA MÍDIA  72 ha 

ANT 7012  GLOBALIZAÇÃO CULTURAL 72 ha 

ANT 7015  ANTROPOLOGIA DAS MINORIAS 72 ha - 

ANT 7016  INDIVÍDUO E SOCIEDADE  72 ha - 

ANT 7020 FAMÍLIA, PARENTESCO E SOCIEDADES COMPLEXAS 72 ha - 

ANT 7022ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO 72 ha - 

ANT 7023 PESSOA E CORPORALIDADE 72 ha - 

ANT 7038 ANTROPOLOGIA DA SAÚDE  72 ha - 

ANT 7039ANTROPOLOGIA DA PESSOA E TEORIAS DO SUJEITO 72 ha 

ARQ 5212ARQUITETURA E SOCIEDADE54 ha - 

ARQ 5685  PLANEJAMENTO AMBIENTAL URBANO45 ha - 

BEG 7102PROCESSOS BIOPSICOLÓGICOS I: DESENVOLVIMENTO HUMANO PRÉ-NATAL36 ha - 

BQA 7015    INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA54 ha - 

CAD9121 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I60 ha - 

DIR 5556 - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 36 H/A; 

DIR5303DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO72 ha - 

DIR5304 DIREITO COLETIVO DO TRABALHO72- 

DIR5956 TRABALHO, FRATERNIDADE E LEGISLAÇÃO SOCIAL 36 ha - 

EED 5187 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – 72 H/A; 

EED 5220 - EDUCAÇÃO POPULAR – 72 H/A; 

EED 5221 - ESTUDOS DA JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA 54 H/A; 

EED 5221- ESTUDOS DA JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA 54 H/A; 

EED 5303 - EDUCAÇÃO E SOCIEDADE – 72 H/A; 

EED 5303 - EDUCAÇÃO E SOCIEDADE – 72 H/A; 

EED 5331 - TEORIAS DA EDUCAÇÃO – 72 H/A; 

FIL 5142ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA I 72 ha - 

FIL 5162  FENOMENOLOGIA E EXISTENCIALISMO72 ha - 

FIL 5608 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO - 108 H/A; 

FIL 5715ÉTICA E CIÊNCIA72 ha - 

FIL 5779FILOSOFIA DA PSICANÁLISE72 ha - 

FIL 5785FILOSOFIA DA PSICOLOGIA72 ha - 

FMC 5220PSICOFARMACOLOGIA36 ha - 

HST 5112  HISTÓRIA GERAL DA ARTE72 ha - 

INE 5109ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS HUMANAS72 ha - 

LLE 5105  INGLÊS INSTRUMENTAL I – B72 ha - 

LLE 5205  FRANCÊS INSTRUMENTAL I – B72 ha  - 

LLE 5305  ESPANHOL INSTRUMENTAL I – B72 ha - 

LLV 7003PRODUÇÃO TEXTUAL ACADÊMICA I (PCC 08 HORAS-AULA)72 ha - 

LSB 7904 - LIBRAS – 72 H/A; 

MOR 7103PROCESSOS BIOPSICOLÓGICOS II: HISTOLOGIA 54 ha - 
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PSI  7112PSICOLOGIA EXISTENCIALISTA 72 ha 

PSI  7113 PSICOLOGIA E USO DE DROGAS72 ha 

PSI 5153  INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO EMPREENDEDORISMO54 ha - 

PSI 5158  DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS NA INFÂNCIA72- 

PSI 5159  PSICOLOGIA CLÍNICA CRÍTICA: A ESQUIZOANÁLISE DE GILES DELEUZE E FÉLIX 

GUATTARI54- 

PSI 5159PSICOLOGIA CLÍNICA CRÍTICA72 H/A 

PSI 5160 - PSICOLOGIA E ARTE – 72 H/A; 

PSI 5212  COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO36  

PSI 5214  METODOLOGIA DE PESQUISA COM PROCESSOS COMPORT. E EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

DO PSICÓLOGO: SISTEMA DE CONHECIMENTO E PROJETO DE PESQUISA72- 

PSI 5215  METODOLOGIA DE PESQUISA COM PROCESSOS COMPORT. E EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

DO PSICÓLOGO: COLETA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS72- 

PSI 5232  ETOLOGIA54- 

PSI 5413  PROGRAMA DO ENSINO E APRENDIZAGEM DE COMPORTAMENTOS COMPLEXOS72- 

PSI 5414  PSICOLOGIA DO ESPORTE E EXERCÍCIO FÍSICO72- 

PSI 5527PSICOTERAPIAS BREVES72 H/A 

PSI 5528TERAPIA COMPORTAMENTAL72 H/A 

PSI 5607  DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL72- 

PSI 5625  JACQUES LACAN                 54- 

PSI 5626 - ESTUDOS DE GÊNERO E PSICOLOGIA – 72 H/A; 

PSI 5626  ESTUDOS DE GÊNERO E PSICOLOGIA72- 

PSI 5627PSICOLOGIA AMBIENTAL72- 

PSI 5628  PSICOLOGIA JURÍDICA 54- 

PSI 5640TESTES PSICOLÓGICOS I72 

PSI 5650GESTALT TERAPIA54 

PSI 5651  GESTALT TERAPIA E SAÚDE 54 

PSI 5651GESTALT TERAPIA E SAÚDE54 

PSI 5655CLÍNICA PSICANALÍTICA72 

PSI 5901  TEMAS EM PSICOLOGIA I36- 

PSI 5902  TEMAS EM PSICOLOGIA II54- 

PSI 5903TEMAS EM PSICOLOGIA III72- 

PSI 5910  TEMOAS EM PSICOLOGIA: ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CARREIRA36- 

PSI 5914  PSICOLOGIA DA FAMÍLIA 72- 

PSI 7102PSI 7126PSICOLOGIA E GESTALTISMO72- 

PSI 7111 - TEORIA E TÉCNICA PSICODRAMÁTICAS– 72 H/A; 

PSI 7114  PSICOLOGIA E RELAÇÕES DE GÊNERO 54 - 

PSI 7115 - RELAÇÕES ESTÉTICAS E PROCESSOS DE CRIAÇÃO – 72 H/A; 

PSI 7116   SUBJETIVIDADE, PODER E ÉTICA54- 

PSI 7117 - SOCIEDADE E LOUCURA 54 H/A; 

PSI 7118   RAZÃO E AFETO54- 
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PSI 7119 TRANSDISCIPLINARIDADE E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO72- 

PSI 7120 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II72PSI 7502 

PSI 7121   FUNDAMENTOS DE PSICANÁLISE I72- 

PSI 7122  FUNDAMENTOS DE PSICANÁLISE II72- 

PSI 7123   TÉCNICAS DE DINÂMICA DE GRUPO54 

PSI 7124ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA54 

PSI 7125 - GÊNERO, CORPO E SEXUALIDADE – 72 H/A; 

PSI 7127PSICOPATOLOGIA E CULTURA36PSI 7507 

PSI 7134 - COTIDIANO E PRÁTICAS PSICOSSOCIAIS – 72 H/A; 

PSI 7135 - PSICOLOGIA SOCIAL E SAÚDE – 36 H/A; 

PSI 7135 - PSICOLOGIA SOCIAL E SAÚDE – 72 H/A; 

PSI 7136 - INTERVENÇÃO EM ANÁLISE INSTITUCIONAL – 72 H/A; 

PSI 7137 - PSICOLOGIA INTERCULTURAL – 36 H/A. 

PSI 7137PSICOLOGIA INTERCULTURAL36 

PSI 7138TERAPIA RELACIONAL SISTÊMICA54 

PSI 7139PSICOLOGIA CLÍNICA EXISTENCIALISTA54 

PSI 7140DESENVOLVIMENTO E ACONSELHAMENTO DE CARREIRA 

PSI 7141 - PSICOLOGIA, SAÚDE E TRABALHO – 72 H/A; 

PSI 7142 - CONSULTORIA EM POT – 36 H/A; 

PSI 7143 - COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES – 72 H/A; 

PSI 7144 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NAS ORGANIZAÇÕES 54 H/A; 

PSI 7145 – ARTETERAPIA – 72H/A. 

PSI 7401PSI 7608ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DE CARREIRA (PCC 10 HORAS-AULA)36- 

PSI 7501PROCESSOS PSICOLÓGICOS NA IDADE ADULTA E VELHICE 54 

PSI 7502PSI 5632TÉCNICAS PROJETIVAS I72 

PSI 7502PSI 5633TÉCNICAS PROJETIVAS II72 

PSI 7502PSI 5635  TÉCNICAS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA54 

PSI 7502PSI 5641TESTES PSICOLÓGICOS II72 

PSI5611PSICOLOGIA ERGONÔMICA54- 

PSI5652TEORIA E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS72 

PSI7132CONTEMPORANEIDADE, TRABALHO E IDENTIDADE54- 

PSI7412PSICOLOGIA E RELAÇÕES DE TRABALHO54- 

SPB 5135SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL36- 

SPO7041SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES72- 

SPO7042SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO72- 
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8.6 Núcleo profissionalizante: licenciatura em psicologia 

O estudante deverá cursar 270 h/a de disciplinas complementares do Núcleo Licenciatura em 
Psicologia. 
 

7ª FASE   
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
EED 5187 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR (PCC 18 horas-aula) 72 - 
ANT 7003 RELAÇÕES INTERÉTNICAS  72 - 
PSI 7508 PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER   72  
 
Os créditos referentes à disciplina RELAÇÕES INTERÉTNICAS pode ser validados com as 
seguintes disciplinas ANT 7701 Estudos Afro-Brasileiros e ANT 7068 – Identidade e 
Diversidade.  
 

8ª FASE   
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
EED 5331 TEORIAS DA EDUCAÇÃO  72 - 
MEN 5602 DIDÁTICA B (PCC 12 HORAS-AULA) 72 PSI 7931 
PSI 7609 EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PROCESSSOS DE 

ESCOLARIZAÇÃO 
72  

 
9ª FASE   

CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
MEN 5421 ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM PSICOLOGIA I    216 MEN 5602 
LSB 7904 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (PCC 18 HORAS-AULA) 72 - 
 

10ª FASE   
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
MEN 5422 ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM PSICOLOGIA II   216 MEN 5421 
 

 
 

8.7 Disciplinas complementares: habilitação licenciatura em psicologia  
 
Devem ser cumpridas, para efeito de  integralização curricular, no mínimo 270 h/a (225 horas 
relógio). 

 
CÓDIGO DISCIPLINA HORAS/AULA PRÉ-REQ. 
PSI 7115 RELAÇÕES ESTÉTICAS E PROCESSOS DE CRIAÇÃO 54 - 
ANT 7052 ANTROPOLOGIA DA PESSOA E TEORIAS DO SUJEITO  72 - 
ANT 7022 ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO 72 - 
FIL5680 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO(PCC 54 HORAS-AULA) 108 - 
DIR 5556   DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 36 - 
MEN 5141   TECNOLOGIA EDUCACIONAL  72 MEN 5602 
EED 5116 ECONOMIA DA EDUCAÇÃO  54 - 
EED 5220   EDUCAÇÃO POPULAR  72 - 
EED 5221   ESTUDOS DA JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA  54 - 
EED 5303   EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  72 - 
MEN 5109 EDUCAÇÃO E MÍDIAS 72 - 
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8.8 Núcleo comum e eixos estruturantes  

 Segundo  as diretrizes curriculares, o  Núcleo Comum  “estabelece uma base homogênea 

para a formação no País e uma capacitação básica para lidar com os conteúdos da Psicologia, 

enquanto campo de conhecimento e de atuação” (BRASIL, 2004, Art. 7º). Na estrutura proposta, 

o Núcleo Comum será constituído de  disciplinas obrigatórias, disciplinas complementares e 

estágios  básicos,  desenvolvidos  da  primeira  à  sexta  fase  do  curso,  voltados  à  formação  

de competências relativas aos domínios básicos do conhecimento em Psicologia. Essa 

constituição aglutina-se  em  torno  de  seis  eixos  estruturantes,  atendendo  ao  preconizado  no  

Art.  5º  das Diretrizes Curriculares, os quais, adaptados a esse projeto, apresentam-se da 

seguinte forma: 

I) Fundamentos epistemológicos e históricos da Psicologia e estado atual da profissão – 

contempla o conhecimento das bases epistemológicas e históricas presentes na construção do 

saber  psicológico,  contextualizando  a  formação  das  linhas  de  pensamento  em  Psicologia  e  

os aspectos que envolvem o exercício profissional de psicólogo. As disciplinas que integram esse 

eixo são:  Epistemologia das Ciências Humanas, História da Psicologia e Psicologia: Ciência e 

Profissão;  

II)  Interfaces  com  áreas  de  conhecimento  afins  –  se  propõe  a  enfocar  a 

multideterminação  do  fenômeno  psicológico,  percebendo-o  em  sua  interação  com  

fenômenos biológicos  e  sociais.  As  disciplinas  que  integram  esse  eixo  são:  Antropologia  

Filosófica, Epistemologia das Ciências Humanas, Introdução à Antropologia, Sociologia Geral e 

Processos Biopsicológicos I a III;  

III)  Fundamentos teórico-metodológicos da Psicologia– tem por finalidade promover a 

apropriação  crítica  do  conhecimento  disponível,  proporcionando  uma  visão  abrangente  dos 

métodos e estratégias nas diferentes teorias e sistemas da Psicologia. As disciplinas que integram 

esse eixo são: Psicologia Cognitiva, Psicologia Comportamental, Psicologia Histórico-Cultural, 

Psicanálise, Psicologia e Pensamento Sistêmico e Psicologia de base Fenomenológica; 

IV)  Investigação científica, avaliação psicológica e comunicação científica– tem por 

objetivo  favorecer  o  domínio  de  fundamentos,  instrumentos  e  procedimentos  de  

investigação científica  em  Psicologia,  bem  como  a  avaliação  de  fenômenos  psicológicos  

em  contextos específicos.  As  disciplinas  que  integram  esse  eixo  são:  Prática e Pesquisa em 

Psicologia I, II e III; Estatística  Aplicada  à Psicologia,  Psicometria,  Avaliação  Psicológica. 

V)  Fundamentos  científicos  do  estudo  de  fenômenos  psicológicos  em  ciclos  vitais  

–contempla os objetos de investigação e atuação no domínio da Psicologia, enfocando questões 

conceituais  e  modelos  explicativos  construídos  acerca  destes  objetos.  Engloba  as  
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disciplinas Desenvolvimento Humano e Aprendizagem, Processos Psicológicos na Infância, 

Processos Psicológicos na Adolescência e Juventude, Psicopatologia I e II, Psicologia Social I e 

II, Teoria e Técnica dos Processos Grupais, Psicologia e Pessoas com Deficiência; 

VI)  Práticas profissionais– compreende disciplinas que desenvolvem a competências e 

habilidades voltados à intervenção à intervenção profissional em diferentes contextos, a saber:  

Psicologia  do  Trabalho,  Psicologia  das  Organizações,  Psicologia  e  Processos  

Educacionais,  Psicologia e Atenção à Saúde, Psicologia Institucional, Psicologia das Urgências 

e Emergências e Estágios Básicos V e VI. Esses eixos organizam o fluxo curricular nos planos 

horizontal e vertical, caracterizando o Núcleo Comum como uma base de estudos articulada, 

consistente e interdisciplinar, ao final da qual  o  acadêmico  encontra-se  em  condições  para  

definir  a  continuidade  da  sua  formação  com base  nas  ênfases  curriculares  oferecidas  a  

partir  da  sétima  fase  do  Curso  e  também  nas habilitações oferecidas. 

 

 

8.9. Núcleo profissionalizante e ênfases curriculares 

Sustentado nas competências e habilidades desenvolvidas durante o Núcleo Comum, o 

Núcleo Profissionalizante, compreendendo da sétima à décima fase do curso, abrangerá 

disciplinas obrigatórias e complementares e o desenvolvimento de estágios específicos, 

visando  a  profissionalização,  por  meio  de  ênfases  curriculares,  e  possibilitando  também  a 

continuidade da formação na habilitação Licenciatura em Psicologia.  

As  ênfases  curriculares  são  definidas  como  conjunto  delimitado  e  articulado  de  

concentração  de  estudos  visando  desenvolver  competências  e  habilidades  tendo  em  vista  

as oportunidades efetivas de estágios/intervenção em algum dos domínios da atividade 

profissional dos  psicólogos.  Tais  ênfases,  portanto,  consistem  em  espaços  de  formação  

profissional  do psicólogo traduzidas em oportunidades de atuação, em que se possa viabilizar a 

flexibilidade e a inovação  curricular  pretendida  no  texto  das  Diretrizes  Curriculares,  

levando-se  em  conta demandas  sociais  e/ou  potenciais  e  também  as  possibilidades  

institucionais  de  efetivamente realizá-las  ou  promovê-las.  Em  linhas  gerais,  foram  

considerados  os  seguintes  aspectos  para definir as ênfases do Curso:  

a)  Necessidades sociais da região e da comunidade nas quais o Curso está inserido;  

b)  Inserção do corpo docente e discente do Curso na sociedade, que se consolidaram por meio 

de atuações profissionais e acadêmicas já desenvolvidas; 

c)  Possibilidade  de  inserção  dos  egressos  do  curso  de  Psicologia  no  mercado  de  

trabalho;  
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d)  Ampliação do campo de atuação profissional, considerando as necessidades da região  

e o desenvolvimento da Psicologia como ciência ou profissão.  

Ao se delimitar as ênfases que serão ofertadas  nesse projeto pedagógico, optou-se por 

partir  de  domínios  consolidados  de  atuação  profissional  do  psicólogo  e  que  definem  as  

áreas onde se situam historicamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão do 

Departamento de Psicologia da UFSC. Assim, esse projeto contempla quatro ênfases 

curriculares, a saber:  

Ênfase A - Saúde e Processos Clínicos 
Ênfase B - Trabalho, Organizações e Gestão 
Ênfase C - Psicologia Escolar/Educacional 
Ênfase D - Processos Comunitários e Ações Coletivas 

 

Cada  uma  destas  ênfases  contempla  um  subconjunto  de competências  e  habilidades 

específicas  que  serão  desenvolvidas  em  suas  atividades  formativas,  as  quais  se  articulam  

com demandas de intervenção e pesquisa nas quais se envolverão os acadêmicos em seus 

projetos de estágio profissionalizante. A estrutura curricular comum às quatro ênfases 

compreende a oferta de quatro conjuntos de disciplinas. O  curso  ofertará  quatro ênfases  e  o  

acadêmico  fará obrigatoriamente duas delas, iniciando a primeira entre a sétima e a oitava fase e 

a segunda nos dois últimos semestres do curso, à sua escolha.  

a) Disciplinas de Fundamentação da Ênfase I e II: Essas disciplinas propõem-se a dar 

continuidade  ao  desenvolvimento  de  competências  já  contempladas  em  disciplinas  do  

Núcleo Comum,  porém  aprofundando  e  especificando  os  fundamentos  teóricos  e  técnicos,  

em  estreita articulação  com  as  propostas  de  estágio  a  serem  desenvolvidas  na  Ênfase.  São  

disciplinas obrigatórias para alunos optantes por aquela ênfase e eletivas para alunos 

matriculados em outras ênfases.  

b)  Seminários  Integrados  I  e  II: Estruturadas  como  um  espaço  de  reflexão e 

integração, estas disciplinas propõe no ultimo semestre de cada estágio a realização de uma 

síntese que integre e transversalize os diversos conhecimentos que compõe a prática enfatizando 

a importância da formação generalista em psicologia.  

c)  Estágio  Profissionalizante  I  e  II: Referem-se  à  carga  horária  do  acadêmico  em 

atividades  supervisionadas  de  intervenção  psicológica,  visando  o  desenvolvimento  das 

competências  específicas  da  ênfase.  Os  estágios  profissionalizantes  serão  realizados 

paralelamente às disciplinas de Fundamentação em cada semestre e de Seminários Integrados, 

nos ultimo semestre de cada estágio.   
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A  seguir,  são  apresentadas  as  definições  das  ênfases,  as  principais  competências  e 

habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos em cada ênfase, preservando  a  identidade  de  

formação  do  psicólogo  pretendida  nesse  Projeto  Pedagógico  de Curso.  Já  as  disciplinas  

relativas  aos  Estágios  Profissionalizantes  I  e  II  serão  apresentadas  na parte que trata desta 

questão, no próximo subitem. 

 

 

ÊNFASE A: Saúde e Processos Clínicos  

Nesta ênfase serão contemplados fundamentos e modalidades da intervenção profissional 

dos psicólogos no  âmbito  da  atenção  à  saúde,  da  atividade  clínica  e  dos  processos 

psicoterapêuticos, visando desenvolver competências e habilidades para diagnóstico, avaliação, 

intervenção  clínica  e  desenvolvimento  de  processos  psicoterapêuticos,  e  ainda  promoção  

da saúde nos planos individual, familiar, grupal, institucional e comunitário.  

 

Disciplinas específicas da ênfase:  

a) Disciplina de Fundamentação I: Intervenção do psicólogo na atenção à saúde (4 créditos)  

b) Disciplina de Fundamentação II: Intervenção do psicólogo em processos clínicos (4créditos)  

d) Estágio Profissionalizante I: Realização da intervenção psicológica da ênfase 1– 1º semestre.  

e) Estágio Profissionalizante II: Realização da intervenção psicológica da ênfase 1– 2º semestre 

 

Disciplinas comuns às ênfases:  

a) Seminários Integrados I e II: Reflexão e síntese de integração entre os eixos de estágio e temas 

transversos. 

b) Psicologia institucional: compreensão dos processos institucionais e suas decorrências para a 

atuação do psicólogo.  

c) Psicologia das urgências e emergências: atuação profissional em contextos e situações de 

crise.  

d) Gênero, corpos e sexualidades: transversalização da categoria gênero no contexto profissional.  

 

ÊNFASE B – Trabalho, Organizações e Gestão  

Nesta ênfase serão contemplados fundamentos e modalidades da intervenção profissional 

dos  psicólogos  no  âmbito  das  organizações  de  trabalho,  entidades  associativas,  instituições  

do Estado.  Pretende-se  desenvolver  competências  e  habilidades  nos  alunos  voltadas  ao 

empreendimento de ações de diagnóstico, avaliação,  assessoramento e gestão do trabalho e das 
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pessoas, assim como aquelas que promovam a qualidade de vida e o desenvolvimento humano 

na sua relação com o trabalho e com os meios de produção de bens e serviços.  

 

Disciplinas específicas da ênfase: 

a) Disciplina de Fundamentação I: Intervenção do psicólogo nas organizações (4 créditos)  

b) Disciplina de Fundamentação II: Intervenção do psicólogo em gestão do trabalho (4créditos).  

a) Estágio Profissionalizante I: Realização da intervenção psicológica da ênfase 2– 1º semestre.  

b) Estágio Profissionalizante II: Realização da intervenção psicológica da ênfase 2– 2º semestre. 

 

Disciplinas comuns às ênfases:  

a) Seminários Integrados I e II: Reflexão e síntese de integração entre os eixos de estágio e temas 

transversos. 

b) Psicologia institucional: compreensão dos processos institucionais e suas decorrências para a 

atuação do psicólogo.  

c) Psicologia das urgências e emergências: atuação profissional em contextos e situações de 

crise.  

d) Gênero, corpos e sexualidades: transversalização da categoria gênero no contexto profissional. 

 

ÊNFASE C – Psicologia Escolar e Educacional  

Trata-se da ênfase que contemplará os processos que remetam às práticas de ensino 

aprendizagem, queixas escolares e ao contexto e cotidiano nas instituições escolares e 

educacionais. Nesse  âmbito,  espera-se desenvolver  nos  alunos  competências  e  habilidades  

para  intervir  direta  e  indiretamente  em processos  educacionais e sua diversidade institucional  

 

Disciplinas específicas da ênfase:  

a) Disciplina de Fundamentação I: Intervenção do psicólogo em contextos educacionais (4 créd). 

b) Disciplina de Fundamentação II: Intervenção do psicólogo e processos educacionais (4 créd). 

a) Estágio Profissionalizante I: Realização da intervenção psicológica da ênfase 3– 1º semestre.  

b) Estágio Profissionalizante II: Realização da intervenção psicológica da ênfase 3– 2º semestre.  

 

Disciplinas comuns às ênfases:  

a) Seminários Integrados I e II: Reflexão e síntese de integração entre os eixos de estágio e temas 

transversos. 
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b) Psicologia institucional: compreensão dos processos institucionais e suas decorrências para a 

atuação do psicólogo.  

c) Psicologia das urgências e emergências: atuação profissional em contextos e situações de 

crise.  

d) Gênero, corpos e sexualidades: transversalização da categoria gênero no contexto profissional. 

 

 

 

ÊNFASE D –- Processos Comunitários e Ações Coletivas 
 

Esta ênfase tem como objetivo formar profissionais em psicologia para atuarem com 

pessoas que vivem em situações adversas, contribuindo para a consolidação de condições de 

cidadania e a defesa de direitos humanos.  Busca-se capacitar os alunos para desenvolver 

projetos de pesquisa-intervenção em campos de estágio vinculados à ênfase curricular em 

Processos Comunitários e Ações Coletivas (PCAC), bem como formar profissionais em 

psicologia para atuarem junto a CRAS, CREAS, ONGS, movimentos sociais ou contextos sócio-

comunitários. O objeto da ênfase são os processos psicossociais e modos de subjetivação em 

contextos comunitários, movimentos sociais e ações coletivas. 

 

Disciplinas específicas da ênfase:  

a) Disciplina de Fundamentação I: : A atuação do psicólogo em contextos comunitários, 

movimentos sociais e ações coletivas. Discussão de temáticas afins aos diferentes campos de 

intervenção onde os alunos matriculados na ênfase desenvolvem seus estágios 

profissionalizantes.  (4 créd). 

b) Disciplina de Fundamentação II: Discussão de temáticas diretamente relacionadas com as 

possibilidades e dificuldades de atuação do psicólogo em processos comunitários e ações 

coletivas. A pesquisa-intervenção como ferramenta de atuação profissional. (4 créd). 

a) Estágio Profissionalizante I: Realização da intervenção psicológica da ênfase 3– 1º semestre.  

b) Estágio Profissionalizante II: Realização da intervenção psicológica da ênfase 3– 2º semestre.  

 

Disciplinas comuns às ênfases:  

a) Seminários Integrados I e II: Reflexão e síntese de integração entre os eixos de estágio e temas 

transversos. 
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b) Psicologia institucional: compreensão dos processos institucionais e suas decorrências para a 

atuação do psicólogo.  

c) Psicologia das urgências e emergências: atuação profissional em contextos e situações de 

crise.  

d) Gênero, corpos e sexualidades: transversalização da categoria gênero no contexto profissional. 

 

8.10 Estágios básicos (prática e pesquisa orientada) e estágios profissionalizantes  

Conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares, os estágios supervisionados básicos e 

profissionalizantes constituem um conjunto de atividades de  formação programados e 

acompanhados por docentes e voltados à consolidação e articulação das competências para o 

exercício profissional. Desse modo, visam assegurar o contato dos acadêmicos com situações, 

contextos e instituições que concretizem ações profissionais. Os estágios profissionalizantes  

correspondem  ao  estágio obrigatório  previsto  na  Lei  Federal  n.  11.788,  e,  como  tal,  

configuram-se  em  oportunidade  de contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 

para a vida cidadã e para o trabalho. Estágios  não  obrigatórios  previstos  nesta  mesma  Lei 

correspondem  a  atividades  formativas complementares,  envolvendo  práticas  supervisionadas.  

Enquanto  a  carga  horária  do  estágio obrigatório é requisito para aprovação e obtenção do 

diploma, o não obrigatório é desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga regular e 

obrigatória (Art. 2º Lei 11.788).  

O currículo proposto contempla os dois níveis de estágios supervisionados previstos nas  

Diretrizes  Curriculares:  estágios  básicos,  compondo  esta  matriz  curricular  sob  a  forma  de  

disciplinas  de  Prática  e  Pesquisa  Orientada,  e  estágios  profissionalizantes.  Os  primeiros  

caracterizam  atividades  de  formação  integradas  com  as  competências  definidas  para  o  

núcleo comum, enquanto os estágios profissionalizantes constituem práticas associadas às 

competências derivadas das ênfases curriculares.  

As  disciplinas  de  Prática  e  Pesquisa  Orientada  serão  desenvolvidas  da  primeira  até  

a sexta  fase  do  curso,  e  contemplarão  aprendizagens  necessárias  à  compreensão  dos  

aspectos históricos e epistemológicos que fundamentam os conhecimentos psicológicos, os 

delimitadores sociais,  institucionais  e  científicos  do  exercício  da  atividade  profissional  de  

psicólogo,  os fundamentos, instrumentos e procedimentos de investigação científica em 

Psicologia, bem como a  avaliação  de  fenômenos  psicológicos  em  contextos  específicos,  os  

principais  modelos  e sistemas  teórico-metodológicos  construídos  para  compreender  

fenômenos  e  processos psicológicos em seus respectivos ciclos de vida e relação com o meio.  
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Nos  estágios  profissionalizantes,  a  partir  da  sétima  fase,  serão  desenvolvidas aprendizagens  

relativas  ao  exercício  da  profissão  de  psicólogo  em  suas  diferentes  áreas  e abrangências 

de atuação.  

As disciplinas de Prática e Pesquisa Orientada terão a função de disciplina integradora 

entre  as  unidades  de  ensino  ministradas  no  semestre,  por  meio  de  atividade(s)  de  campo  

que articulem as competências formadas nessas disciplinas. 

As  disciplinas  de  Prática  e  Pesquisa  Orientada  I  e  II,  realizadas  respectivamente  

no primeiro e no segundo semestre do curso, têm como objetivos principais proporcionar a 

prática em atividades básicas de pesquisa como o planejamento da pesquisa, coleta e análise de 

dados.  A disciplina de Prática  e Pesquisa Orientada  III, oferecida no  respectivo semestre, têm  

por objetivo inserir gradualmente os alunos em atividades de investigação científica relativas à  

observação, comunicação científica e elaboração de documentos acadêmicos. Essa disciplina é 

sucedida no semestre seguinte por Prática e Pesquisa Orientada IV, que terá  como  objetivo  

proporcionar  práticas  que  integrem   as  disciplinas  do  semestre,  em especial as disciplinas de 

Psicometria e Estatística Aplicada à Psicologia. A disciplina Prática e Pesquisa Orientada V, 

desenvolvida em seu respectivo semestre, tem  por  objetivo  integrar  a  aprendizagem  em  

investigação  científica  dos  estágios  III  e  IV. De forma específica, seu objetivo é acompanhar 

práticas profissionais do psicólogo em diversos contextos de atuação. A disciplina Prática e 

Pesquisa Orientada VI, na sexta fase, tem por objetivo inserir os alunos  em contextos variados 

de trabalho proporcionando o desenvolvimento de práticas e intervenções supervisionadas.  

 A  partir  da  sétima  fase,  os  Estágios  Profissionalizantes da  Habilitação  Formação  

Psicólogo, focados na profissionalização, estão articulados com as quatro ênfases do Curso  

(entre  as  quais  o  aluno  escolherá  duas  para  realizar  o  estágio)  cada  uma  delas  

associadas aos respectivos Seminários Integrados I e II.  

Na Habilitação Licenciatura em Psicologia, por sua vez, os estágios corresponderão às  

disciplinas  Estágio  de  Docência  em  Psicologia  I  e  Estágio  de  Docência  em  Psicologia  II.  

Por meio  de  atividades  práticas  supervisionadas  pertinentes  a  estes  estágios,  o  acadêmico  

desenvolverá  competências  para  o  ensino  dos  conhecimentos  da  psicologia  em  diferentes  

contextos. A definição dos estágios a serem ofertados pelo Curso está diretamente relacionada 

aos grupos de professores e às suas áreas de atuação como supervisores. Este modo de atuar 

prevê que os docentes do Curso sejam organizados por campo de atuação, de modo que a 

matrícula nos estágios seja objeto de análise e definição anterior por esses grupos. Para se definir 

o campo de estágio os dois principais critérios elencados são: objeto da intervenção e contexto e 
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abrangência da  intervenção.  Cabe aos  grupos  de  professores  da  ênfase  definirem  o  número  

de  vagas,  em decorrência desses critérios. 

 

8.11 Cargas horárias  

A diversidade de atividades e de agentes formadores presentes em ambas as habilitações  

fundamenta-se em um importante princípio norteador  adotado, qual seja, o de oferecer ao aluno  

uma  formação  interdisciplinar  e  generalista,  que  o  familiarize  com  o  desenvolvimento  da  

Psicologia como Ciência e como Profissão, os processos psicológicos ao longo do ciclo vital e as  

interações da Psicologia com outras áreas do conhecimento e campos de atuação.  

 

 

8.11.1  Carga horária da habilitação formação psicólogo  

O  Quadro  1  mostra,  fase  a  fase,  a  distribuição  da  carga  horária  entre  as  

diferentes atividades acadêmicas propostas para esta habilitação. 

 

Quadro 1 – distribuição da carga horária – Habilitação Formação em Psicologia 

 
 No. de créditos 

disciplinas 
obrigatórias 
departamento 
de psicologia  

No. de créditos 
disciplinas 
obrigatórias 
outros 
departamentos 

No. de créditos 
disciplinas 
complementares  

No. de 
créditos 
de PPO – 
estágio 
básico  

No. de créditos 
estágio 
profissionalizante  

Numero 
de créditos 
de 
atividade 
extra 
classe  

Total de 
créditos 
por fase  

Total 
de 
horas 
por 
fase  

1 fase 10 14 -- 
 

4 - -- 28 504 

2 fase 13 8 4 4 - - 29 522 
3 fase  20 2 4 4 - - 30 540 
4 fase  21 -  6 4 - - 31 558 
5 fase 20 - 6 4 - - 30 540 
6 fase  21 - 6 4 - - 31 558 
 105 24 26 24   179 3222 
Sub total de horas: 3.222 horas/aula  
 
7 fase  8 - 4 - 12 3 27 486 
8 fase 6 - 6 - 12 4 28 504 
9 fase 7 - 4 - 12 5 28 504 
10 fase  6 -  4 - 12 6 28 504 
Total 
curso 

132 24 44 24 48 18 290 5220 

 45,51% 8,27% 15,17% 8,27% 16,55% 6,20%   
Sub total horas : 1998 horas/aula  
Total de horas do curso:  5220 horas/aula     

Em  termos  percentuais,  a  distribuição  dessas  atividades  relativamente  à  carga  

horária total é a que segue:  

•  Disciplinas Obrigatórias oferecidas pelo Departamento de Psicologia: 45,51% 

•  Disciplinas Obrigatórias oferecidas por Departamentos parceiros: 8,27% 
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•  Disciplinas Complementares: 15,17% 

•  Estágios Básicos: 8,27% 

•  Estágios Profissionalizantes: 16,55% 

•  Atividades Extraclasse: 6,20% 

O  percentual  de  carga  destinada  a  estágios  (24,82%  na  soma  dos  básicos  aos  

profissionalizantes) atende ao mínimo preconizado pelas Diretrizes curriculares, que é de 15%. 

A Carga Horária do Núcleo Comum (até a sexta fase) é de 3.220 horas/aula (2.685 horasrelógio) 

e do Núcleo Profissionalizante (sétima a décima fase) abrange 1.998 horas/aula (1.665 horas-

relógio). O currículo proposto para a Habilitação FormaçãoPsicólogo totaliza, portanto, 5.238 

horas/aula,  as quais correspondem a4.365 horas-relógio, atendendo, assim, ao disposto no 

Parecer n. 8/CNE/2007, no que se refere à exigência mínima de 4.000 horas-relógio para os 

Cursos de Psicologia no país. 

 

 

8.11.2 Carga horária da habilitação licenciatura em psicologia  

O  Quadro  2  mostra,  fase  a  fase,  a  distribuição  da  carga  horária  entre  as  

diferentes atividades acadêmicas propostas para esta habilitação.  

 

Quadro 2 – distribuição da carga horária – Habilitação Licenciatura em Psicologia 
 PPCC  

(em horas 
aula)  

No. de 
créditos 
disciplina 
obrigatórias 
departamen
to de 
psicologia  

No. de créditos 
disciplinas 
obrigatórias 
outros 
departamentos 

No. de créditos 
disciplinas 
complem  

No. de 
créditos 
de PPO 
– 
estágio 
básico  

No. de créditos 
estágio 
profissionalizante  

Numero 
de 
créditos 
de 
atividade 
extra 
classe  

Total de 
créditos 
por fase  

Total 
de 
horas 
por 
fase  

1 
fase 

100 10 14 -- 
 

4 - -- 28 504 

2 
fasee 

28 13 8 4 4 - - 29 522 

3 
fase  

46 20 2 4 4 - - 30 540 

4 
fase  

58 21 -  6 4 - - 31 558 

5 
fase 

28 20 - 6 4 - - 30 540 

6 
fase  

64 21 - 6 4 - - 31 558 

 324 105 24 26 24   179 3222 
Sub total de horas: 3.222 horas/aula  
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 PPCC  

(em horas 
aula)  

No. de 
créditos 
disciplina 
obrigatória
s 
departame
nto de 
psicologia  

No. de créditos 
disciplinas 
obrigatórias 
outros 
departamentos 

No. de créditos 
disciplinas 
complem  

No. de 
créditos 
de PPO 
– 
estágio 
básico  

No. de créditos 
estágio 
profissionalizant
e  

Numero 
de 
créditos 
de 
atividade 
extra 
classe  

Total 
de 
crédito
s por 
fase  

Total 
de 
horas 
por 
fase  

Formação 
psicólogo  

       111 1998 

7 fase  18 horas 4 8 4 - - 3 19 342 
8 fase 12 horas 4 8 4 - - 3 19 342 
9 fase   4 4 - 12 4 24 432 
10 fase    -  3 - 12 5 20 360 
Total 
curso  

354 
horas 

113 44 41 24 24 15 372 
sem os 
ppccs 

6696 
sem os 
ppccs 

 
  

 
43,29 16,85 15,70 9,19 9,19 5,74   

 
Total de horas específicas da habilitação licenciatura (sem ppccs):   6696 h/a 
 

Em  termos  percentuais,  a  distribuição  dessas  atividades  relativamente  à  carga  

horária total, nesta habilitação, é a que segue:  

 

•  Disciplinas Obrigatórias oferecidas pelo Departamento de Psicologia: 43,29%  

•  Disciplinas Obrigatórias oferecidas por Departamentos parceiros: 16,85%  

•  Disciplinas Complementares: 15,70%;  

•  Estágios Básicos: 9,19%  

•  Estágios Profissionalizantes: 9,19%;  

•  Atividades Extraclasse: 5,74%.  

O  currículo  proposto  para  a  Habilitação  Licenciatura  em  Psicologia  totaliza 4698  

horas/aula ou 4.140 horas-relógio, atendendo, portanto, às 800 horas exigidas pela Resolução  

n. 5/CNE/2011, inclusive na distribuição de atividades prevista (500 horas PCC, 400 horas de  

estágio  supervisionado,  1800  horas  de  conteúdos  curriculares  e  200  horas  de  atividades  

extraclasse. 

 

8.12 Atividades extraclasse e/ou acadêmico-científico-culturais  

Previstas no  Plano  Nacional  de  Educação,  englobam  atividades  diversas  de  

extensão desenvolvidas pelo aluno. Neste conjunto de atividades incluem-se monitorias, 

participação em projetos  de  pesquisa,  participação  em  atividades  de extensão,  participação  

em  eventos científicos,  participação  em  comissão  organizadora  de  evento  científico,  

apresentação  de trabalhos  em  eventos  científicos,  estágios  curriculares  não  obrigatórios,  
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publicações  e  outras atividades que forem entendidas como relevantes pela Coordenação do 

Curso, que indicará sua equivalência  com  aquelas  já  designadas.  Nos  semestres  específicos  

indicados,  o  aluno  deverá solicitar  a  avaliação  destas  atividades,  tendo  por  resultado,  em  

caso  de  avaliação  positiva,  o registro  da  respectiva  disciplina  em  seu  histórico  escolar.  

Conforme  constante  dos  quadros acima, estão previstos para serem integralizados pelo 

aluno por meio de atividades extraclasse 18 créditos (324 horas/aula), para a Habilitação 

Formação Psicólogo e 15 créditos (270 horas/aula) para a Habilitação Licenciatura em 

Psicologia.  Para fins de aproveitamento, será observada a seguinte tabela de validação das 

atividades extraclasse: 

 

 
 

‘Na forma do que dispõem as políticas institucionais para a formação superior, além das 

atividades  extraclasse,  os  alunos  poderão  ainda  adicionalmente  pleitear,  durante  o  curso, 

participação  em  Programas  interinstitucionais  (MAB, Mobilidade  Acadêmica  Andifes, 

Intercâmbio  Estudantil  como  AUGM),  tendo  registrado em  seu  histórico  escolar  o  

resultado dessa participação.  

 

 

8.13 Concepção das atividades de prática como componente curricular (PCC)  

Integradas  a  disciplinas  do  Núcleo  Comum  da  estrutura  curricular  aqui  proposta,  

as atividades  de  PCC,  obrigatórias  à  Habilitação  Licenciatura  em  Psicologia  pautam-se  

pelo objetivo  de  vincular  a  formação  do  professor  de  psicologia  à  formação  básica  do  
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psicólogo, conforme prevê a legislação em vigor sobre as Licenciaturas (Resoluções 1 e 

2/CNE/2002). No decorrer  de  cada  uma  das  disciplinas  com  carga  horária  de  PCC  

prevista,  serão  ofertadas atividades  de  reflexão  e  articulação  dos  conteúdos  e  competências  

enfocados  em  relação  à atuação como professor de Psicologia.  

Nesse sentido, as PCC´s se constituirão como espaços de formação  que  não  só  

evidenciem  o  ensino  como  possibilidade  de  atuação  do  profissional Licenciado em 

Psicologia, como também se articulem  com as implicações e particularidades da intervenção  

como  professor  de  Psicologia  em  diferentes  contextos  educacionais  formais  e  não formais.  

 

 

8.14 Procedimentos metodológicos de ensino e recursos didáticos 

  A  formação  de  um  profissional  capaz  de  intervir  direta  e  indiretamente  com  e  

sobre fenômenos psicológicos em diferentes contextos, bemcomo de intervir por meio do ensino 

de Psicologia  exige  que  se  proporcione  no  curso  uma  diversidade  de  métodos  de  ensino. 

  Desse modo, mais que delinear tais métodos, considerou-se relevante descrever algumas 

estratégias de ensino e referir alguns recursos didáticos que integram o conjunto de atividades de 

formação do curso, as quais possam favorecer o desenvolvimento  das competências e 

habilidades esperadas nessa formação. As principais estratégias de ensino e recursos didáticos 

podem sem definidas como segue:  

-  Aulas expositivas dialogadas: com base nos objetivos propostos e nas competências 

esperadas,  conforme  descritos  nos  planos  de  ensino, os  professores  realizam  exposições  de 

natureza dialógica, nas quais os conhecimentos da psicologia são enfocados e apropriados pelos 

alunos como ferramentas conceituais para o planejamento e a intervenção profissional. A leitura 

de  documentos  e  de  publicações  científicas  e  a  análise  de  métodos  e  técnicas  da  

psicologia devem fomentar tais exposições, qualificando a formação do profissional; 

-  Debates  coletivos:  como  um  recurso  didático  para  avaliação  de  questões  e  temas 

relevantes  à  formação  profissional,  o  professor  pode  coordenar  debates,  com  o  objetivo  

de evidenciar  diferentes  aspectos  e/ou  abordagens  de  um  problema  ou  fenômeno,  

promovendo  o desenvolvimento de competências relacionadas à capacidade de avaliar 

coletivamente problemas de natureza psicológica e sócio-cultural, negociando diferentes 

perspectivas de análise teóricoconceitual em grupo;  

-  Estudos  de  caso:  respeitando  o  sigilo  profissional  e  demais  condições  éticas,  os 

professores  podem  desenvolver  atividades  de  estudo  e  avaliação  de  casos  específicos  que 
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ilustrem determinada realidade, perspectiva de intervenção ou possibilidade de relação 

teóricometodológica;  

-  Palestras  com  especialistas:  promover  o  intercâmbio  com  profissionais  atuantes no 

campo da psicologia, em suas diversas modalidades de atuação e/ou de abordagens, trazendo-os 

para compartilhar sua experiência e debater sobre temas relevantes à formação na área, também 

se constitui em uma estratégia eficaz para motivação e aprendizagem dos acadêmicos, a qual se 

destaca pela aproximação dos acadêmicos com os cenários de práticas, com suas possibilidades e 

limitações;  

- Dinâmicas de grupo: visando dar maior concretude a alguns conceitos e pressupostos, a 

utilização de técnicas e dinâmicas grupais é um recurso didático bastante difundido, do qual os 

professores  podem  lançar  mão  no  decorrer  de  suas  aulas,  envolvendo  seus  alunos  através  

de atividades  práticas  como  simulações  e/ou  vivências  de  situações  que  ilustrem  

argumentos teóricos, éticos e legais embasadores da formação edo exercício profissional na área; 

 - Atividades no Laboratório de Psicologia Experimental e nos demais Laboratórios e/ou 

Núcleos vinculados ao Curso de Psicologia: no Laboratório de Psicologia Experimental os 

alunos  terão  a  oportunidade  de  conduzir  experiências  e  analisar  características  da  pesquisa 

experimental  na  psicologia,  aprendendo  técnicas  de  observação,  registro  e  análise  do 

comportamento,  manipulação  de  variáveis,  através  do planejamento  e  da  execução  de 

experimentos com fins didáticos. Nos demais Laboratórios e Núcleos, conforme a natureza de 

seu  objeto  de  estudo  e  intervenção,  os  alunos  terão a  oportunidade  desenvolver  atividades 

extraclasse, programadas nas disciplinas ou nos projetos e programas de pesquisa e extensão;  

-  Seminários  e  atividades  em  pequenos  grupos:  seja  como  forma  de  incentivar  a 

participação dos alunos, ou como estratégia para o  desenvolvimento de debates, a formação de 

pequenos grupos para discutir textos, estudar casos, desenvolver trabalhos de campo e analisar 

questões teóricas constitui-se como um recurso didático que permite valorizar a interação 

alunoaluno no processo de ensinar e aprender em sala de aula; 

-  Utilização  de  recursos  audiovisuais:  diferentes  recursos  tecnológicos  podem  ser 

utilizados,  enriquecendo  e  facilitando  as  aulas  expositivas,  seminários  e  demais  atividades, 

qualificando a comunicação e interação nas relaçõesentabuladas em sala de aula. Através destas 

tecnologias,  o  professor  pode  apresentar  imagens,  vídeos,  esquemas  conceituais,  filmes  e 

documentários  que  favoreçam  a  apropriação  de  conceitos  científicos  da  psicologia, 

diversificando as possibilidades de análise dos conteúdos e o desenvolvimento das competências 

profissionais;  
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-  Utilização  de  Tecnologias  de  Ensino  à  Distância:  por  meio  de  ferramentas  de 

interatividade  na  internet  e  ambiente  virtual  como  Moodle ,  poderão  ainda  ser  realizadas  

atividades  complementares  àquelas  desenvolvidas  em  sala  de  aula,  permitindo  ampliar  os  

espaços de troca de conhecimento entre professores e alunos. 

 

8.15 Avaliação do processo de ensino-aprendizagem  

 

O desenvolvimento e desempenho dos estudantes nas atividades acadêmicas do curso são 

avaliados por meio de provas, apresentação de trabalhos orais e/ou escritos e preparação e 

apresentação de seminários, individualmente ou em pequenos grupos. Utiliza-se, também, como 

avaliação de desempenho a elaboração de relatórios de visita e/ou de estudos de caso, position 

papers, elaboração de sínteses a partir de leituras de textos, simulações de atividades, etc. 

Há flexibilidade e autonomia, neste Projeto, para a proposição do sistema de avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem em cada disciplina, respeitando as circunstâncias contextuais, 

de modo que possam ser contempladas suas peculiaridades, mas em todos os casos esta 

sistemática deve ser registrada em Plano de Ensino aprovado pelo Colegiado do Departamento e 

apresentado aos alunos, e observar o disposto sobre a matéria na Resolução 017/Cun/97 e em 

demais dispositivos institucionais, incluindo esse Projeto Pedagógico de Curso. 

O  curso  de  graduação  em  Psicologia  da  UFSC  obteve  conceito  “A”  no  antigo  

“Provão” (avaliação  do  ensino  superior  brasileiro  anterior  à Edição  da  Lei  n.  10.861/2004).  

Obteve conceito “4” como resultado do ENADE 2006. Neste mesmo ano, em avaliação extra-

academia, obteve cinco estrelas atribuídas pela publicação “Guia do Estudante”, da Editora 

Abril, repetindo o mesmo resultado em 2007. Em 2008, foram atribuídas quatro estrelas ao 

Curso, mas mesmo este  resultado  ligeiramente  rebaixado  significa  que o  Curso  figura  entre  

os  15%  de  todos  os cursos  superiores  do  Brasil  a  receberem  estrelas  do Guia  do  

Estudante,  avaliação  que  ainda  o coloca entre os melhores do Brasil. Avaliação do 

funcionamento e resultados do curso esteve igualmente contemplada, em uma perspectiva  

institucional,  no  PAAI  –  Programa  de  Auto-Avaliação  Institucional,  instituído  em 

observância  à  Lei  n.  10.861/2004.  Este  programa  teve  seu  primeiro  Ciclo  aplicado  na  

UFSC como  um  todo  no  período  de  julho  de  2004  a  junho  de 2007,  sob  coordenação  de  

Comissão Própria  de  Avaliação  (CPA)  e  participação  de  Comissão  Setorial  de  Avaliação  

específica  do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH), unidade acadêmica à qual o curso 

se vincula. A formação de um profissional capaz de intervir direta e indiretamente com 

fenômenos psicológicos  em diferentes contextos, bem como de intervir por meio do ensino de 
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Psicologia exige  que  se  proporcione  no  curso  uma  diversidade  de  métodos  de  ensino,  de  

modo  a proporcionar  igual  diversidade  de  formas  de  avaliar o  processo  de  ensino  e  

aprendizagem, apreendendo toda a riqueza deste processo, na perspectiva do desenvolvimento de 

competências e  habilidades  esperadas,  conforme  previsto  nas  Diretrizes  Nacionais  para  os  

Cursos  de Psicologia. O  desenvolvimento  e  desempenho  do  aluno  nas  atividades  

acadêmicas  do  curso, conforme  já  vem  ocorrendo,  deverão  ser  avaliados,  

predominantemente,  por  meio  de  provas, apresentação  de  trabalhos  orais  e/ou  escritos  e  

preparação  e  apresentação  de  seminários, individualmente ou em pequenos grupos. Também 

poderá ser proposta a elaboração de relatórios de visita e/ou de estudos de caso,  position papers, 

elaboração de sínteses a partir de leituras de textos, simulações de atividades, etc. Há 

flexibilidade e autonomia, neste Projeto, para aproposição do sistema de avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem em cada disciplina,respeitando as circunstâncias contextuais, de  modo  

que  possam  ser  contempladas  suas  peculiaridades,  mas  em  todos  os  casos  esta sistemática 

deve ser registrada em Plano de Ensino aprovado pelo Colegiado do Departamento e apresentado 

aos alunos,  e observar o disposto sobrea matéria na Resolução 017/Cun/97 e em demais 

dispositivos institucionais, incluindo esse Projeto Pedagógico de Curso. 

Essa constituição aglutina-se em torno de 4 eixos estruturantes, atendendo ao preconizado 

no Art. 13º das Diretrizes Curriculares, os quais, adaptados a esse projeto, apresentam-se da 

seguinte forma: 

I) Psicologia, Políticas Públicas e Educacionais, que prepara o formando para 

compreender a complexidade da realidade educacional do país e fortalece a 

elaboração de políticas públicas que se articulem com a finalidade da educação 

inclusiva. As disciplinas que integram esse eixo são: PSI 7306 – Políticas Públicas, 

Direitos Humanos e Práticas Psicossociais; PSI 7606 – Psicologia e Pessoa com 

Deficiência; PSI 5158 – Distúrbios Psicológicos na Infância; EED 5187 - 

Organização Escolar; ANT 7003 – Relações Interétnicas; LSB 7904- Lingua 

Brasileira de Sinais; PSI 7301 – Processos Psicológicos na Infância;  

II) Psicologia e Instituições Educacionais, que prepara o formando para a 

compreensão das dinâmicas e políticas institucionais e para o desenvolvimento de 

ações coletivas que envolvam diferentes setores e protagonistas das instituições, em 

articulação com as demais instâncias sociais, tendo como perspectiva a elaboração 

de projetos político-pedagógicos autônomos e emancipatórios. As disciplinas que 

integram esse eixo são: PSI7303/7403/7503 – Prática e Pesquisa Orientada II/IV e V;  
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PSI 7505 – Psicologia Social II; PSI 7601 – Psicologia e Processos Educacionais; PSI 

7605 – Teoria e Técnica dos Processos Grupais;  

III)  Filosofia, psicologia e educação, que proporciona ao formando o conhecimento das 

diferentes abordagens teóricas que caracterizam o saber educacional e pedagógico e 

as práticas profissionais, articulando-os com os pressupostos filosóficos e conceitos 

psicológicos subjacentes. As disciplinas que integram esse eixo são: FIL 5791 – 

Epistemologia das Ciências Humanas; FIL 5680 – Filosofia da Educação; EED 5331 

– Teorias da Educação; MEN 5602 – Didática; MEN 5421/5422 – Estágio de 

Docência em Psicologia I e II; PSI 7201 – Desenvolvimento Humano e 

Aprendizagem; 

IV)  Disciplinaridade e Interdisciplinaridade, que possibilita ao formando reconhecer 

o campo específico da educação e percebe-lo nas possibilidades de interação com a 

área da psicologia, assim como com outras áreas do saber, em uma perspectiva da 

educação continuada. As disciplinas que integram esse eixo são: SPO 5129 – 

Sociologia Geral; FIL 5791 – Epistemologia das Ciências Humanas; FIL 5680 – 

Filosofia da Educação; ANT 7101 – Introdução a Antropologia; ANT 7022 – 

Antropologia da Educação;  DIR 5556 – Direito da Criança e do Adolescente; 
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9 - EMENTÁRIO 

NÚCLEO COMUM 

 
Primeira fase 

 

DISCIPLINAS  (créd) EMENTA 
PSI 7101 -Psicologia: 
Ciência e Profissão (3) 

(PCC 18 h/a) 

Definição de Psicologia. Objetos e métodos da psicologia. Áreas do 
conhecimento e campos de atuação da psicologia. Formação do psicólogo. 
Abordagens teóricas e metodológicas da psicologia. Campo e mercado de 
trabalho do psicólogo. A psicologia no Brasil atual e áreas emergentes. 

PSI 7102 - História da 
Psicologia (4) 
(PCC 18 h/a) 

Bases filosóficas e científicas do nascimento da Psicologia. Matrizes 
estruturalistas e funcionalistas na formação do pensamento psicológico. 
Psicologia aplicada, escolas e teorias psicológicas. História da Psicologia no 
Brasil, América Latina e condições sócio-históricas no contexto mundial. 

MOR 7104 - Processos 
Biopsicológicos I: 

neuroanatomia e sistemas 
orgânicos (4) 

Estudo do Sistema Nervoso, medula espinhal, tronco encefálico, cerebelo, 
diencéfalo, telencéfalo, sistema nervoso periférico, sistema nervoso visceral e 
límbico. Noções de anatomia do aparelho locomotor. Sistema Cardiovascular, 
Sistema Respiratório, Sistema Digestório, Sistema Urinário, Sistema Genital 
Masculino e Feminino, Sistema Endócrino. 

ANT 7101 - Introdução à 
Antropologia (6) 

(PCC 36 h/a) 

A constituição da Antropologia como disciplina e seu campo de estudo. A 
crítica ao etnocentrismo e o relativismo cultural. Os modelos dualistas: 
natureza e cultura; indivíduo e sociedade. Questões de método: trabalho de 
campo e observação participante. 

FIL 5791- Epistemologia 
das Ciências Humanas 

(PCC 18 h/a) 

A questão do estatuto epistemológico das Ciências Humanas. Explicação e 
compreensão. Enfoques individualistas e holistas. Epistemologia, Filosofia da 
Mente e Teorias da Racionalidade. 

PSI 7103 - Prática e 
Pesquisa Orientada I (4) 

(PCC 10 h/a) 

Diferentes tipos de conhecimentos. Diversidade Metodológica de pesquisa 
em psicologia. Elaboração de projeto de pesquisa com métodos de pesquisa 
em psicologia. 

PSI 7202 - Processos 
Psicológicos Básicos (3) 

Relações entre processos psicológicos e atividade cerebral. Sensação, 
percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, emoções sentimentos, 
consciencia. 

 
Segunda fase 

 

DISCIPLINAS EMENTAS 
PSI 7201 -

Desenvolvimento 
Humano e Aprendizagem 

(4) 
(PCC 18 h/a) 

Psicologia do desenvolvimento: definição, história, objeto e métodos. 
Dimensões biológicas, históricos, sociais e culturais do desenvolvimento 
psicológico. Principais abordagens do desenvolvimento humano e suas 
contribuições principais. Periodicização do desenvolvimento. A relação 
desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento psicológico e 
contemporaneidade. 

CFS 7106 - Processos 
Biopsicológicos II: 

Fisiologia Humana (4) 

Líquidos corporais. Potencial de membrana e ação. Músculos. Sistema 
nervoso autônomo. Sistema motor. Tálamo. Formação reticular. Sono e 
Vigília. Receptores e sensibilidade cutânea. Visão e audição. Hipotálamo e 
sistema límbico. Sistema endócrino 

SPO 5129 – Sociologia 
Geral (4) 

Aspectos históricos do desenvolvimento do pensamento sociológico. A 
sociologia como ciência. Conceitos sociológicos fundamentais. Quadros 
referenciais para o estudo da sociedade: noções básicas do materialismo 
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histórico e do funcionalismo. 
PSI 7204 - Psicologia e 
Atenção à Saúde I (2) 

Saúde e doença: análise conceitual e representações sociais. Movimentos 
higienistas do século XIX. Movimento Sanitário no Brasil. Saúde Pública e 
Saúde coletiva. O Sistema Único de Saúde (SUS), a Estratégia Saúde da 
Família (ESF). A psicologia no campo da saúde. Aspectos éticos. Instituições 
de saúde e psicologia. 

PSI 7203 - Prática e 
Pesquisa Orientada II (4) 

(PCC 18 h/a) 

Integrar as aprendizagens das disciplinas do semestre por meio de atividades 
práticas orientadas e/ou de investigação científica. Introdução aos métodos 
científicos: coleta e análise de dados. 

PSI 7305 - Psicologia 
Comportamental (4) 

Conceito de comportamento. Evolução conceitual sobre o fenômeno 
comportamento humano. Concepções aristotélicas e galilêicas na Psicologia 
contemporânea. Modelo médico e modelo psicológico na intervenção sobre 
comportamento. Variáveis. Determinação do comportamento. Conceitos de 
fluxo e cadeia comportamentais. Conceitos de Análise do Comportamento, 
Análise Experimental e Aplicada do Comportamento, Behaviorismo. 
Comportamentos complexos. Noção de reforço. Conceito de contingências de 
reforço. Contingências de reforço em processos comportamentais simples e 
suas decorrências para o trabalho profissional do psicólogo. Análise 
comportamental de conceitos na área da Psicologia. Síntese comportamental 
em diferentes contextos sociais. 

PSI 7205 – 
Neuropsicologia (3) 

Bases psicofisiologicas do comportamento. Evolução do comportamento e da 
aprendizagem. Métodos experimentais no estudo dos processos 
psicofisiologicos. Psicofisiologia das emoções. Psicofisiologia da dor e do 
estresse. Psicofisiologia das doenças mentais e dos disturibios de 
comportamento. 

 

Terceira fase 

 

DISCIPLINAS EMENTAS 
PSI 7301 - Processos 

Psicológicos na Infância 
(3) 

(PCC 18 h/a) 

Aspectos históricos da Infância. Estado inicial do desenvolvimento 
psicológico na infância. Interação social, linguagem e desenvolvimento 
psicológico na infância. Funções psíquicas na infância. O lugar do brincar no 
desenvolvimento humano. Formas de sociabilidade na infância. Educação e 
desenvolvimento psicológico na infância. 

PSI 7302 - Psicanálise (4) História do Movimento Psicanalítico. Fundamentos da Psicanálise. Conceitos 
fundamentais: Inconsciente, Pulsão, Repetição e Transferência. Psicanálise e 
Universidade. Formação psicanalítica e Instituições psicanalíticas. 

PSI 7304 - Psicologia e 
Atenção à Saúde II (2) 

SUS e a luta anti-manicomial. A reforma psiquiátrica. Atenção Psicossocial – 
a rede CAPs. A saúde mental na Atenção Básica. Os diferentes níveis de 
atenção à saúde. Atenção básica. O lugar da Psicologia no sistema de saúde 
brasileiro. Matriciamento e NASF. Instituições de saúde e psicologia. 
Interdisciplinaridade. Aspectos Éticos. 

BEG 7105 - Processos 
Biopsicológicos IV: 
genética humana (2) 

Base gênica e cromossômica da hereditariedade humana. Padrões de herança 
e suas variações. Alterações do desenvolvimento humano físico e mental 
associadas à doenças genéticas. Herança multifatorial e o papel do ambiente. 
Aspectos da evolução humana e comportamento. Diagnóstico pré-natal e 
aconselhamento genético. Papel do profissional de psicologia na área da 
genética humana.  

FIL 5142 – Antropologia 
Filosófica 

Concepções filosóficas sobre o homem. Tópicos especiais sobre 
Antropologia Filosófica.  

PSI 7303 Prática e 
Pesquisa Orientada III (4) 

Integrar as aprendizagens das disciplinas do semestre por meio de atividades 
práticas orientadas e/ou de investigação científica. Introdução aos métodos 
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(PCC 10 h/a) científicos: elaboração de relatório e artigos científicos, estratégias para 
divulgação do conhecimento. 

PSI 7706 – Etica e 
Legislação Profissional 

em Psicologia (3) 

Ética e Deontologia na Psicologia. Responsabilidade social, civil e criminal 
dos psicólogos na sociedade. Regulamentação da profissão e credenciamento 
profissional. Relações do psicólogo com o cliente, instituições e outros 
profissionais. Sigilo e confidencialidade profissional. Aspectos éticos na 
pesquisa psicológica e no exercício profissional. 

PSI 7606 – Psicologia e 
Pessoas com Deficiência 

(4) 
(PCC 18 h/a) 

O significado histórico-cultural da deficiência. Terminologia e conceituação 
da deficiência. Políticas Públicas e pessoas com deficiência. Principais 
deficiências e seus aspectos etiológicos, funcionais e sociais. Intervenção do 
psicólogo junto a pessoas com deficiência, suas famílias e comunidade. 

 

Quarta fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
PSI 7401 - Processos 
psicológicos na 
adolescência e juventude 

Adolescência e Juventude como Categorias Sociais numa Perspectiva 
Histórica e Cultural. A Adolescência no Mundo Contemporâneo. Teorias 
Psicológicas sobre a Adolescência 

PSI 7402 -Psicometria Psicometria: objeto, objetivo, bases teóricas, métodos e campos de aplicação. 
Natureza e função das medidas psicológicas. Variáveis e níveis de 
mensuração. Critérios científicos da medida: validade e precisão. 
Características e uso de instrumentos de medida no exercício profissional dos 
psicólogos.  

PSI 7404 - Psicologia de 
Base Fenomenológica 

Fundamentos fenomenológicos da Psicologia: Husserl, Merleau Ponty, 
Heidegger. Bases existencialistas: Kierkegaard, Sartre. Psicologias 
fenomenológicas. 

PSI 7405 - Psicologia 
Social I  

Objetos de estudo e aspectos históricos. Métodos experimental, observacional 
e ex post facto. Percepção social. Formação de impressões. A atribuição de 
causalidade. Conceito, modelos teóricos e medidas de atitude. Influência 
social e bases de poder.  Grupo social e processos grupais. Relações 
intergrupais, conflitos e estereótipos sociais. Pensamento social e teoria das 
representações sociais. 

PSI 7406 - Psicologia 
Histórico-Cultural 

Fundamentos filosóficos e históricos da Psicologia Histórico-Cultural. A 
constituição do sujeito. Aspectos conceituais e metodológicos. Contribuições 
para a pesquisa e intervenção na prática profissional. 

PSI 7403 - Prática e 
Pesquisa Orientada IV –  

Integrar as aprendizagens das disciplinas do semestre por meio de atividades 
práticas orientadas e/ou de investigação científica.  

PSI 7407 Estatística 
aplicada a psicologia  

Conceitos básicos de Estatística. Métodos quantitativos em Psicologia. 
Organização e descrição de dados. Estatística descritiva. Modelos 
probabilísticos e distribuições de probabilidade. População e amostragem. 
Teste de hipóteses: paramétricos e não paramétricos. Análise de Variância. 
Correlação e Regressão. A estatística na pesquisa em Psicologia e na prática 
profissional. 

 

 

Quinta fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
PSI 7502 - Avaliação 
psicológica 

Fundamentos da avaliação psicológica: objetivos, etapas e competências. 
Exigências técnicas na escolha de instrumentos psicológicos. Integração de 
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informações provenientes de diferentes fontes em um processo de avaliação 
psicológica. Aspectos éticos relacionados à avaliação psicológica. 

PSI 7504 - Psicologia do 
Trabalho 

O trabalho como um fenômeno psicológico e social. Significado e sentidos 
do trabalho na vida das pessoas. Psicologia do trabalho: objeto, objetivos e 
tendências históricas. Fatores de risco, cargas de trabalho, acidentes. Saúde 
no trabalho: diagnóstico e prevenção. Tendências atuais de pesquisa e 
intervenção em Psicologia do Trabalho. 

PSI 7506 - Psicologia e 
Pensamento Sistêmico 

Origem epistemológica. A constituição do paradigma moderno e do 
pensamento sistêmico. Conceitos. A integração da teoria geral dos sistemas, 
teoria da comunicação, Cibernética e teoria da complexidade. Sistemas 
observantes. Autopoiese. Redes. A relação com a psicologia. 

PSI 7505 - Psicologia 
Social II 

História e perspectivas da Psicologia Social na América Latina. Psicologia 
Sócio-Histórica. Categorias analíticas da psicologia social latino-americana: 
consciência, sujeito, subjetividade, identidade, afetividade. Dialética dos 
grupos. Identidade coletiva. Métodos de intervenção e pesquisa qualitativa 
utilizadas em investigações no Brasil. Práxis da Psicologia Social em 
diferentes contextos sociais. 

PSI 7507 - Psicopatologia 
I 

Conceito de psicopatologia. História da psicopatologia. Normal e patológico. 
Transtornos neuróticos. Psicopatologia Infantil. 

PSI 7503 - Prática e 
Pesquisa Orientada V 

Integrar as aprendizagens das disciplinas do semestre por meio de atividades 
práticas orientadas e/ou de investigação científica. 

 

Sexta fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
PSI 7601 - Psicologia e 
Processos Educacionais 

História da Psicologia Escolar e Educacional. Formação do Psicólogo 
Escolar. Evasão e Fracasso escolar. Políticas Públicas de Educação e 
Atuação do Psicólogo. Problemáticas Educacionais e Cotidiano da/na 
Escola. As Relações Interpessoais em Contextos de Ensinar e Aprender. 
Algumas Temáticas Características do Universo Educacional e Atuação 
do Psicólogo: Diferentes Focos e Possibilidades. 

PSI 7602 – Método Clínico História da Clínica. História do Método Clínico na Psicologia. 
Psicodiagnóstico e Intervenção Clínica. Clínica tradicional e clínica 
ampliada. A perspectiva interdisciplinar. A clínica psicológica como 
produção de conhecimento. Práticas clínicas e suas interfaces. 

PSI 7604 - Psicologia das 
Organizações  

O fenômeno das organizações: definições, história e ação humana nas 
organizações. As organizações como fenômenos socialmente construídos. 
A ação humana caracterizada nas teorias organizacionais. As organizações  
e suas estruturas. Os processos organizacionais e as possibilidades de 
atuação dos psicólogos. 

PSI 7605 - Teoria e Técnica 
dos processos grupais  Processos intra e intergrupais; Dinâmica de Grupos; Histórico 

epistemológico das teorias e técnicas grupais; Observação sistemática de 
grupos; Análise teórico-prática do trabalho do psicólogo com grupos; 
Metodologia do trabalho grupal. 

PSI 7607 - Psicopatologia II O embate epistemológico entre psiquiatria e antipsiquiatria. Reforma 
Psiquiátrica e rede de atenção à saúde mental. Transtornos psicóticos. 
Psicopatologia na ótica da Reforma Psiquiátrica. O papel do psicólogo na 
equipe interdisciplinar. 

PSI 7603 - Prática e Pesquisa 
Orientada VI:  

Inserção em diferentes campos II: definir, planejar, executar e avaliar 
intervenções individuais e grupais. 

 



 

57 
 

 

 

NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE – HABILITAÇÃO FORMAÇÃO PSICÓLOGO 

Sétima fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
PSI 7701/7702/7703/7704- 
Fundamentação da ênfase I 
(primeira ênfase escolhida - 
A, B, C ou D) 

(ver plano de cada disciplina de ênfase). 

PSI 7705 – Seminários 
Integrados I  

Discussão de temáticas afins aos diferentes campos de intervenção onde os 
alunos matriculados nas ênfases desenvolvem seus estágios 
profissionalizantes.  

PSI 7013/7014/7015/7016 
Estágio Profissionalizante I  

Atividades supervisionadas de intervenção psicológica, visando o 
desenvolvimento das competências específicas da habilitação profissional 
relacionada à ênfase escolhida (primeira ênfase escolhida – primeiro 
semestre). 

PSI 7710 PSICOLOGIA 
INSTITUCIONAL  

Conceitos de instituição e diferentes teorias de Psicologia Institucional e 
Análise Institucional. Investigação, análise e intervenção institucional. 

 

Oitava fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
PSI 7801/7802/7803/7804 - 
Fundamentação da ênfase II 
(primeira ênfase escolhida - 
A, B, C ou D) 

(ver plano de cada disciplina de ênfase) 

PSI 7023/7024/7025/7026 - 
Estágio Profissionalizante II 
A 

Atividades supervisionadas de intervenção psicológica, visando o 
desenvolvimento das competências específicas da habilitação profissional 
relacionada à ênfase escolhida (primeira ênfase escolhida - segundo 
semestre). 

 

Nona fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
PSI7901/7902/7903/7904 - 
Fundamentação da ênfase I 
(segunda ênfase escolhida - 
A, B, C ou D) 

(ver plano de cada disciplina de ênfase) 

PSI 7905 - Seminários de  
Integração II  

Elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de projetos de intervenção 
em Psicologia, na ênfase em que o aluno realiza o estágio nesta fase 
(primeiro semestre – ênfase B).. 

Projeto Orientado I – TCC 72 Orientação da elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), na 
qual o aluno deverá optar por uma única ênfase e elaborar um relatório 
técnico ou artigo científico sobre seu estágio profissionalizante ou projeto 
de pesquisa desenvolvido em relação com a uma das ênfases escolhidas 
(primeiro semestre). 

PSI 7033/7034/7035/7036 - Atividades supervisionadas de intervenção psicológica, visando o 
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Estágio Profissionalizante I 
(segunda ênfase escolhida – 
A,B,C ou D) 

desenvolvimento das competências específicas da habilitação profissional 
relacionada à ênfase escolhida (primeiro semestre – ênfase B). 
 

PSI 7910 Gênero, corpo e 
sexualidades  

Problematizações acerca dos conceitos gênero, corpo e sexualidade. A 
questão da norma e das normalizações/normatizações. Sexo/gênero e sua 
produção histórica. Movimentos sociais e sexualidades.  

 

Décima fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
PSI 7003/7004/7005/7006 - 
Fundamentação da ênfase II 
(segunda ênfase escolhida - 
A, B, C ou D) 

(ver plano de cada disciplina de ênfase) 

Projeto Orientado II – TCC 
72 

Orientação da elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), na 
qual o aluno deverá optar por uma única ênfase e elaborar um relatório 
técnico ou artigo científico sobre seu estágio profissionalizante ou projeto 
de pesquisa desenvolvido em relação com a uma das ênfases escolhidas 
(segundo semestre). 

PSI 7043/7044/7045/7046 - 
Estágio Profissionalizante 
(segunda ênfase escolhida – 
A,B,C ou D) 

Atividades supervisionadas de intervenção psicológica, visando o 
desenvolvimento das competências específicas da habilitação profissional 
relacionada à ênfase escolhida (segundo semestre – ênfase B). 

 

 

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES  

DISCIPLINAS  EMENTAS 
ANT 7001 – Cultura 
Brasileira  

O Significado da Cultura Brasileira. Conceitos de Cultura Brasileira. O 
Significado conteúdo da Arte. O teatro no Brasil. Primeiras Manifestações. 
O teatro na atualidade. A Leitura Brasileira. A Literatura no período 
colonial. A literatura Contemporânea. O cinema Brasileiro. Primeiras 
Manifestações. O cinema novo. Comunicação de Massa. 

ANT 7002 – Relações de 
Gênero  

O conceito de gênero conforme diferentes escolas teóricas. Identidades de 
gênero. Parentesco, família, filiação, reprodução. Feminismo e movimento 
gay. Desejo e sexualidade. Amor, conjugalidade e celibato. Masculinidade, 
poder e violência. Representações do masculino e feminino. Análise crítica 
dos estudos clássicos sobre o lugar das relações de gênero.  

ANT 7054 – Relações 
Interétnicas  

Grupo étnico. Processos sócio-culturais de construção de identidades 
étnicas. Particularidades históricas e processos de diferenciação. 
Etnicidade e estrutura social. Antagonismo, discriminação e conflito racial. 
Status e mobilidade. Sociedades pluriétnicas, cultura e política. 

ANT 7006 – Antropologia 
Urbana  

O fenômeno urbano. Organização social e espaço. Territórios e 
territorialidade. Apropriações e intervenção no espaço público. A 
dicotomia rural-urbano.  

ANT 7010 – Antropologia da 
Mídia  

Teorias da mídia impressa e eletrônica. Apocalípticos e integrados: as 
diferentes escolas analíticas. Ética, mídia e poder. Teorias da escola 
funcionalista. Teorias de recepção e estudos culturais.Conceito de 
repetição e serialidade. Etnografias de mídia e de audiência. Cybercultura. 

ANT 7012 – Globalização 
Cultural 72 
 

Teorias da globalização cultural e sua relação com a Antropolologia. 
Teorias da Modernidade e Pós-modernidade. Globalização e 
transnacionalismo. Fluxos de pessoas. Processos migratórios e novas 
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identidades. Multiculturalismo. Fluxos de imagens: mídia, imaginação e 
imaginário. Teorias do consumo.  

ANT 7015 – Antropologia 
das Minorias 72 

Minorias como tema antropológico. A construção de identidades sociais. 
Territorialidade, fronteiras simbólicas e etnicidade. 

ANT 7016 – Indivíduo e 
Sociedade 72 

A constituição da Antropologia como disciplina e seu campo de estudo. A 
crítica ao etnocentrismo e o relativismo cultural. Os modelos dualistas: 
natureza e cultura; indivíduo e sociedade. Questões de método: trabalho de 
campo e observação participante.  

ANT 7360 – Família e 
Parentesco e Sociedades 
Complexas 72 

A perspectiva antropológica sobre família. Reprodução, sexualidade e 
parentesco. Papéis sexuais. Relações de gênero, família e sociedade. 
Teorias sobre parentesco e casamento. Parentalidade e conjugalidade. 
Casamento. 

ANT 7363 – Pessoa e 
Corporalidade 72 

Introdução a uma abordagem antropológica da pessoa e da corporalidade. 
Tomaremos como ponto de partida a reflexão antropológica clássica sobre 
as técnicas corporais e sobre a noção de pessoa, pensados como 
construções simbólicas, sociais e históricas e os seus cruzamentos em 
diferentes campos da antropologia. Os estudos de etnologia ameríndia e a 
centralidade do idioma corporal. O individualismo moderno e seus 
desdobramentos quanto às concepções de corpo e pessoa nas culturas 
urbanas contemporâneas. Gênero, corporalidade e subjetividade. Estudos 
sobre embodiment, experiência e performance. Tecnologias e novas visões 
sobre o corpo e a pessoa. Expressões estéticas e midiáticas do corpo e 
do(s) sujeito(s) contemporâneos. 

ANT 7362 – Antropologia da 
Educação 72 

Abordagens antropológicas sobre o processo de ensino e aprendizagem, 
englobando: estudos sobre socialização, escola de cultura e personalidade, 
análises sobre cultura e cognição, transmissão de conhecimento através da 
oralidade, noções culturais de infância e desenvolvimento infantil, relações 
estabelecidas por meio da escola, educação escolar indígena. 

ANT 7038 - Antropologia da 
Saúde  

Panorama do campo da Antropologia da Saúde, destacando as suas 
diversas atividades e pesquisas sobre a relação entre saúde, sociedade e 
cultura numa perspectiva antropológica. Doença como processo sócio-
cultural.  Relação saúde e cultura. Representações do corpo, etnomedicina, 
práticas de cura, itinerário terapêutico, eficácia ritual, cura, etc. A relação 
entre sistemas religiosos, cosmológicos e a saúde, incluindo sistemas 
xamânicos, religiões afro-brasileiras e medicina popular. 

ANT 7039 - Antropologia da 
Pessoa e Teorias do Sujeito  

Os diferentes paradigmas e abordagens da temática do sujeito no mundo 
contemporâneo. A reflexão antropológica sobre as categorias de pessoa e 
indivíduo como construções simbólicas, sociais e históricas. As diferentes 
teorias do sujeito e da subjetividade e a contribuição de outros campos do 
conhecimento. Abordagem de temática como o individualismo, as 
genealogias do sujeito moderno-contemporâneo; as relações entre 
indivíduo e cidade, a centralidade do corpo como idioma simbólico e 
político, o conceito de identidade e a relação identidade-alteridade; 
universalismo e as políticas de identidade; os novos sujeitos políticos; 
subjetividade e agência; regimes contemporâneos de subjetividade. 

PSI 7111  - Teoria e Técnica 
Psicodramática – 72 

Fundamentos teórico-epistemológicos e filosóficos do psicodrama. 
Instrumentos, técnicas, etapas e contextos. Sociodrama. Psicodrama 
pedagógico. Psicodrama Clínico.  

PSI 7112 - Psicologia 
Existencialista – 72 

Fundamentos filosóficos da psicologia existencialista: Husserl, 
Kierkegaard, Heidegger, Marx, Sartre; Antropologia histórica da 
psicologia existencialista; Ciência e Psicologia Existencialista; Principais 
conceitos da psicologia existencialista.   

PSI 7113 - Psicologia e Uso 
de Drogas – 72 
 

Conceitos básicos em drogadição. Histórico e Epidemiologia do uso de 
drogas. Principais Teorias sobre Uso de Drogas. Tratamento e Prevenção. 
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PSI 7114 - Psicologia e 
Relações de Gênero – 54 

Teorias feministas e a origem dos Estudos de Gênero. A transversalidade 
da categoria gênero e sua articulação com as demais categorias sociais de 
classe, etnia, geração, região, religião. Implicações dos Estudos de Gênero 
para Psicologia na pesquisa e intervenção profissional. 

PSI 7115 - Relações 
Estéticas e Processos de 
Criação – 54 

Analisar as reflexões sobre estética, processos de criação e constituição do 
sujeito em autores contemporâneos, buscando estabelecer possíveis 
relações com as contribuições de Vygotski e Bakhtin sobre os temas. 

PSI 7116 - Subjetividade, 
Poder e Ética 

A produção da subjetividade na contemporaneidade. Foucault e os 
Micropoderes. Os desdobramentos éticos. 

PSI 7117 - Sociedade e 
Loucura- 54 

A história da loucura, dos gregos aos dias de hoje. Os anormais. O poder 
psiquiátrico. Antipsiquiatria e movimento antimanicomial. Capitalismo e 
esquizofrenia. Biopoder e biopotência A loucura na (da) sociedade 
moderna contemporânea. 

PSI 7118 - Razão e Afeto – 
54 

Fundamentos teórico-epistemológicos e filosóficos para o estudo das 
emoções. A diversidade conceitual e a polissemia de significados. A cisão 
entre razão e afeto nos estudos psicológicos. O emocional em processos de 
ensinar e aprender. Emoção e processos de subjetivação. Emoção e 
Criatividade. Emoção e processos grupais. Emoção e comunicação 
humana. Emoção e relações de gênero. 

PSI 7119 - 
Transdiciplinaridade e 
processos de subjetivação – 
72 

O pensamento complexo e o referencial transdisciplinar como abordagem 
teórica e instrumental na compreensão da constituição subjetiva, na 
produção do conhecimento e na intervenção psicológica. 

PSI 7120 - Avaliação 
Psicológica II 72 

Questões atuais em avaliação psicológica. Aspectos técnicos necessários 
para a escolha e utilização de técnicas modernas para avaliação 
psicológica. Estudo de instrumentos atuais aprovados para uso profissional 
no Brasil. Integração de informação provenientes de diferentes fontes em 
um processo de avaliação psicológica. Aspectos éticos relacionados à 
avaliação psicológica. 

PSI 7121 – Fundamentos de 
Psicanálise I 

O resgate imaginário. O estádio do espalho como formador do Eu. 
Narcisismo primário e secundário. A primeira tópica freudiana. Processo 
primário e secundário. Princípio do prazer-realidade. O conceito de defesa. 
Ideal do Eu, Eu ideal e supereu. A segunda tópica freudiana. O 
inconsciente de Freud à Lacan. O recalque e a formação do aparelho 
psíquico. Complexo de Édipo. 

PSI 7122 - Fundamentos de 
Psicanálise II   72 

O registro do real. O real para a psicanálise. Instinto e pulsão. Mais além 
do princípio do prazer. A necessidade e dialética da demanda e do desejo . 
A organização libidinal e seus objetos. O gozo 

PSI 7123 - Técnicas de 
Dinâmica de Grupo  54 

Conceitos básicos. Coesão grupal, pressão do grupo, motivos individuais e 
objetivos grupais. Análise sociométrica dos grupos. Atitudes e opiniões. 
Fenômenos grupais. Agressividade e marginalidade. O grupo como 
sistema. O terapeuta de grupo. 

PSI 5153 – Introdução ao 
Estudo do 
Empreendedorismo   54 

Empreendedorismo: origem do termo, conceito, histórico, campos de 
aplicação, características do empreendedor, perfil de personalidade ou 
estruturas psíquicas, a filosofia do empreendedorismo nas organizações, 
formação de equipes na ótica empreendedora, liderança, a importância da 
adoção de uma práxis empreendedora no futuro das organizações; 
empreendedorismo e globalização.  

PSI 5159 – Psicologia 
Clínica Crítica   72 

De O Anti-Édipo a Mil Platôs – principais conceitos: esquizoanálise, 
micropolítica, inconsciente maquínico, corpo sem órgãos, máquina 
desejante, processo esquizo, molar/molecular, rizoma, devir, máquina de 
guerra, cronos/aion, hecceidade (acontecimento). 

PSI 5914 – Psicologia da O conceito de família. A família contemporânea no seu contexto histórico, 
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Família   72 político e social. Teoria do Ciclo Vital. Organização e dinâmica familiar. 
A família como agente de promoção do desenvolvimento humano. Uma 
visão integral e sistêmica da família. Os estressores da família. Avaliação 
psicológica da família. Intervenção com famílias: o trabalho com família 
na comunidade e a Terapia Familiar. Pesquisa e ética na área de família. 

PSI 5158 – Distúrbio 
Psicológicos na Infância    72 

Normalidade e patologia na infância. Distúrbios evolutivos na infância. 
Organizações neuróticas na criança. Psicoses infantis. 

PSI 5627 -  Psicologia 
Ambiental    72 

História da psicologia ambiental. Principais conceitos e autores da 
Psicologia Ambiental. Áreas de aplicação mais conhecidas da Psicologia 
Ambiental. A Psicologia Ambiental no Brasil. 

PSI 5413 – Programa de 
Ensino e Aprendizagem de 
comportam. Complexos 

Análise dos processos de ensinar e aprender. O conceito de 
comportamento com base nestes dois processos. As diferenças entre 
disciplinas e programas de aprendizagem. Avaliação da aprendizagem 
como condição da aprendizagem e como instrumento de ensino.  

PSI 5214 – Metodologia de 
pesquisa com processos 
comportam. e exercício 
profissional do psicólogo- 
projeto... 72 

Observação científica, registro e organização de dados e decisões 
profissionais na atuação do psicólogo comportamental. Tratamento, 
análise, representação e apresentação de dados como etapas de avaliação 
de processos e fenômenos psicológicos. Relações entre descrição de dados, 
argumentos e interpretação no trabalho do psicólogo. Redação 
demonstrativa na intervenção e na comunicação profissional. Relações 
entre conhecimento, desenvolvimento social e intervenção profissional do 
psicólogo ao avaliar processos e fenômenos psicológicos. 

PSI 5215 – Metodologia de 
pesquisa com processos 
comportam. E exercício 
profissional do psicólogo- 
análise dados... 72 

Relações entre processos de conhecer científico e de intervenção 
profissional do psicólogo. Avaliação da relevância de produzir 
conhecimento como etapa para a intervenção profissional. Sistematização 
do conhecimento como formação permanente para a capacitação 
profissional e como etapa de produção de conhecimento. Relações entre 
método científico e técnicas de pesquisa para o contexto profissional. As 
noções básicas para o processo de observação e coleta de dados para 
produzir conhecimento no contexto de atuação profissional. Relações entre 
projeto e relatório de pesquisa ou de intervenção profissional sobre 
processos comportamentais. 

PSI 5910 – Orientação e 
Planejamento de Carreira- 36 

Orientação e planejamento de carreira. Escolha e projeto de futuro 
profissional. Mercado de trabalho. Empregabilidade e capacitação 
profissional. 

PSI 5212 – Comportamento 
no Trânsito- 36 

Comportamento, atitude e subjetividade. Fenômeno psicológico. 
Psicologia do trânsito. Código e trânsito. Processos básicos. Acidentes de 
trânsito.   

PSI 5414 -  Psicologia do 
Esporte e Exercício Físico- 
72 

Conhecimento geral sobre psicologia do esporte e exercício. Neurociência 
aplicada a Psicologia do esporte e exercício físico. Últimos avanços em 
Psicologia do esporte e exercício físico como ciência do esporte. 

PSI 5607 -  Desenvolv. 
Interpessoal- 72 

Desenvolvimento da personalidade, sensibilidade, comunicação e 
desenvolvimento interpessoal. 

PSI 5628 -  Psicologia 
Jurídica   54 

Aspectos históricos, objeto e domínio de intervenção. Estado da arte do 
conhecimento psicológico na relação com a justiça. Noções de direito 
necessários ao psicólogo inserido no campo jurídico. O papel do psicólogo 
nas organizações de justiça.  

PSI 5625 – Jacques Lacan    
54                                                          

Retorno do sentido da obra do Freud. Os três registros lacanianos: o 
imaginário, o simbólico, o outro. O sujeito. O real: a falta do outro. Das 
Ding. A pulsão. 

PSI 5640 Testes 
Psicológicos I 

Taxonomia das técnicas psicológicas. Conceito e evolução histórica. 
Testes psicométricos e função diagnóstica. Avaliação de instrumentos 
psicométricos 

Psi 5641 Testes Psicológic II Classificação dos testes de personalidade. Métodos expressivos. O estudo 
do grafismo. Teste de Koch. Psicodiagnóstico miocinético. Outras técnicas 
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e aplicações.  
PSI 5632 – Técnicas 
Projetivas I – 72 

O Método Projetivo. As Técnicas de Exame da Personalidade: Uso E 
Avaliação. O Planejamento de uma Bateria de Exame Psicológico. 
Comunicação dos Resultados. Laudo, parecer e atestado psicológico. 
Perícia psicológica e atuação do psicólogo. 

PSI 5633 – Técnicas 
Projetivas II - 72 

CAT, TAT, Rorschach. As técnicas projetivas e suas aplicações.  

PSI 5635 - Técnicas de 
Pesquisa em Psicologia    54 

Problemas específicos das ciências do homem. O conceito de 
comportamento e os problemas específicos da psicologia. O conceito de 
emergência. Tipos de constructos em psicologia. Qualidade e quantidade. 
Estruturação e axiomatização. Estrutura genética e não genética. O 
problema do indivíduo. 

PSI 5901 - Temas em 
Psicologia I    36 

Temática de estudos a ser definida entre professor e alunos. 

PSI 5902 - Temas em 
Psicologia II    54 

Temática de estudos a ser definida entre professor e alunos. 

PSI 5954 - Temas em 
Psicologia III    72 

Temática de estudos a ser definida entre professor e alunos. 

PSI 5626 - Estudos de 
Gênero e Psicologia 54 

Estudo da emergência do conceito de gênero, relacionando movimentos 
sociais feministas e reflexões acadêmicas. A interdisciplinaridade dos 
estudos de gênero. A historicidade da construção de masculinidade e 
feminilidade e a questão da constituição do sujeito. 

PSI 5651 – Gestalt Terapia e 
Saúde    54 

Gestalt terapia aplicada à área da saúde.  

PSI 5232 -  Etologia 54 Objetivos e métodos. Descrição e classificação do comportamento. 
Aprendizagem e instinto. O comportamento e sua função natural. A 
organização do comportamento. Observação do comportamento animal do 
laboratório. O ensino da causação. 

FMC 5220 
Psicofarmacologia   36 

Conceitos básicos em farmacocinética e farmacodinâmica. Receptores e 
neurotransmissores do SNC. Classificação das drogas psicotrópicas. 
Teorias bioquímicas de doenças mentais. Medicamentos antipsicóticos, 
antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, hipoanalgésicos, seus 
mecanismos de ação e efeitos colaterias. Drogas de abuso. Depend~encia e 
abstinência de drogas. Alcoolismo, estimulantes e alucinógenos.  

PSI 5230 - Psicologia 
Experimental  I  72 

Histórico da psicologia experimental. Objeto da psicologia experimental. 
Introdução à metodologia científica da psicologia. Observação e 
experimentação.  Estudos experimentais.  

ARQ5212 Arquitetura e 
Sociedade - 54 
 

Cultura urbana. Classes sociais, movimentos-sócio-políticos e arquitetura.. 
Nascimento e crescimento das cidades. Problemática da organização dos 
indivíduos: a família, os grupos, as associações atuação e as comunidades. 
Os espaços coletivos: análise e avaliação crítica. A inadequação da cidade 
contemporânea frente aos indivíduos: crianças, adultos, velhos, inválidos, 
etc. 
 

ARQ 5685 -  Planejamento 
Ambiental Urbano   54 

Multi, inter e transdisciplinaridade. Noções e ecossistema. Problemática 
ambiental urbana. Planejamento e gestão sócio-ambiental das cidades. 
Qualidade de vida, saúde e saneamento no espaço urbano. Tecnologias 
ambientais. Educação ambiental. Ecodesenho urbano. 

HST 5112 - História Geral da 
Arte    72 

Conceitos básicos. Os estilos de época e as abordagens teórico- 
metodológicas. Fundamentos da linguagem artística. A produção artística 
como fonte para os estudos históricos. 

LLE 5105 - Inglês 
Instrumental I – B    72 

Introdução ao desenvolvimento das estratégias de leitura e estudo de 
estruturas básicas da língua inglesa, tendo como objetivo a compreensão 
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de textos preferencialmente autênticos, gerais e específicos da área. 
LLE 5205 - Francês 
Instrumental I – B    72 

Acesso à compreensão de textos autênticos - de nível elementar e médio - 
através das técnicas do Francês Instrumental. 

LLE 5305 - Espanhol 
Instrumental I – B    72 

Compreensão e interpretação de textos de natureza geral e acadêmica. 
Estudo comparativo das estruturas linguísticas do espanhol e do português. 
Desenvolvimento de estratégias básicas de abordagem textual. 

BQC ... Introdução à 
Neurociência 54 

Introdução à Neurociência. Bases biológicas da atividade cerebral. 
Transmissão sináptica e neurotransmissão. Comunicação celular no SNC. 
Metabolismo do SNC. Bases biológicas de doenças psiquiátricas. Aspectos 
biológicos e moleculares da ação de drogas de importância na clínica 
psiquiátrica. Processos neurodegenerativos. 

FIL 5162 Fenomenologia e 
Existencialismo 72 

Metafísica, fenomenismo e fenomenologia. A proposta de Husserl. As 
posições de Heidegger, Sartre e Ponty. As filosofias da existência e o 
existencialismo. Existencialismo e ateísmo. O existencialismo e o projeto 
histórico.  

FIL 5785 Filosofia da 
Psicologia  72 

Investigação de gênese filosófica das principais matrizes teóricas que 
constituem a ciência psicológica, a psicanálise e as abordagens 
psicoterapêuticas contemporâneas. 

FIL 5715 Ética e Ciência  72 Estudo das relações entre ética e ciência. A questão do ser/dever ser. Os 
pressupostos e as implicações éticas do fazer científico.  

 

 

PSI 7111 - Teoria e Técnica 
Psicodramática - 72 

Fundamentos teórico-epistemológicos e filosóficos do psicodrama. 
Instrumentos, técnicas, etapas e contextos. Sociodrama. Psicodrama 
pedagógico. Psicodrama Clínico.  

PSI 7139 - Psicologia Clínica 
Existencialista – 72 

Personalidade e Psicopatologia Existencialista. O processo 
psicodiagnóstico na psicologia existencialista. Metodologia 
psicoterapêutica existencialista.   

PSI 5650 - Gestalt Terapia - 
72 

A influencia da gestalt teoria na formulação da gestalt terapia. Principais 
conceitos da gestalt terapia. Técnicas de gestalt terapia. 

PSI 5159 – Psicologia 
Clínica Crítica   72 

De O Anti-Édipo a Mil Platôs – principais conceitos: esquizoanálise, 
micropolítica, inconsciente maquínico, corpo sem órgãos, máquina 
desejante, processo esquizo, molar/molecular, rizoma, devir, máquina de 
guerra, cronos/aion, hecceidade (acontecimento). 

DIR 5556 – Direito da 
Criança e do Adolescente    
36 

Princípios do Direito de Crianças e Adolescentes. Proteção integral. 
Direito fundamental. Menoridade e responsabilidade penal. Políticas de 
atendimento. Atos infracionais. Medidas sócio-educativas. Justiça da 
Infância e juventude. Ministério público e advogado. Procedimentos. 
Crimes e infrações administrativas. Prevenção e Prevenção Especial. 
Adoção. 

PSI 5528 - Terapia 
Comportamental     72 

Diagnóstico comportamental. Assesment. Estratégias terapêuticas de 
assertividade. Terapias de casais; terapia sexual; dessensibilização 
sistemática. Terapia da depressão; terapia infantil e orientação de pais. 

PSI5652    Teoria e Técnicas 
Psicoterápicas  72  
 

Apreciação crítica sobre as mais importantes técnicas psicoterápicas. 
Características essenciais do processo terapêutico. As principais 
indicações e os critérios de avaliação dos resultados. A psicoterapia breve. 
O conceito de foco. Possibilidade de investigação científica em 
Psicoterapia. 

PSI 5651 – Gestalt Terapia e 
Saúde    54 

Gestalt terapia aplicada à área da saúde.  

PSI 7133 - Orientação de 
Carreira  e suas aplicações 72 

Autoconhecimento e informação profissional. Psicodinâmica do trabalho. 
Sentidos e significados do trabalho. A centralidade do trabalho e a 
constituição do sujeito. Decisão e escolha de carreira. Projeto de vida e 



 

64 
 

planejamento de carreira. Avaliação e instrumentos de medida em OPC. 
Empreendedorismo, empregabilidade. Aconselhamento e Reorientação de 
Carreira nas diferentes modalidades, cenários e contextos. Políticas 
públicas de inserção profissional de jovens e primeiro emprego 

PSI 5611 - Psicologia 
Ergonômica    54 

Ergonomia e psicologia do trabalho: interfaces históricas e metodológicas. 
Organização do trabalho, tecnologia e conduta humana. Dimensões 
psicológicas no trabalho humano. Cargas de trabalho. Ergonomia 
cognitiva. Medidas psicológicas do fenômeno psicológico no trabalho. 
Diagnóstico e intervenção em psicologia ergonômica.  

PSI 7120 - Avaliação 
Psicológica II   72 

Questões atuais em avaliação psicológica. Aspectos técnicos necessários 
para a escolha e utilização de técnicas modernas para avaliação 
psicológica. Estudo de instrumentos atuais aprovados para uso profissional 
no Brasil. Integração de informação provenientes de diferentes fontes em 
um processo de avaliação psicológica. Aspectos éticos relacionados à 
avaliação psicológica. 

ANT9102 Antropologia 
Aplicada a Administração – 
36 

O campo de estudo da antropologia em relação aos campos da 
antropologia biológica, da lingüística e da arqueologia. A inserção do 
homem em seu espaço sócio-cultural: a "leitura" dos procedimentos 
administrativos, o homem na sua totalidade e as teias simbólicas nos 
ambientes organizacionais. A etnografia como um modo de interpretação a 
partir da pesquisa de campo. 

CAD9121 Administração de 
Recursos Humanos I  72 

Origem; Conceituação; Objetivos; Processos; Desenvolvimento e 
Perspectivas da Administração de Recursos Humanos; Formulação de 
Políticas e Estratégias de Recursos Humanos; Administração de Cargos e 
Salários e Remuneração Variável; Plano de Benefícios Sociais; Qualidade 
de Vida no Trabalho; Temas Emergentes. 

PSI 5153 – Introdução ao 
Estudo do Empreend.   54 

Empreendedorismo: origem do termo, conceito, histórico, campos de 
aplicação, características do empreendedor, perfil de personalidade ou 
estruturas psíquicas, a filosofia do empreendedorismo nas organizações, 
formação de equipes na ótica empreendedora, liderança, a importância da 
adoção de uma práxis empreendedora no futuro das organizações; 
empreendedorismo e globalização.  

PSI 5628 – Psicologia 
Jurídica      54  

Psicologia Jurídica: aspectos históricos, objeto e domínios de intervenção. 
Estado da arte do conhecimento psicológico nas relações com a Justiça, o 
Direito e a Lei. Noções do Direito necessárias a formação e capacitação do 
psicólogo que atua no campo jurídico. O papel do psicólogo nas 
organizações da justiça. Psicologia Jurídica e Direito Civil.Psicologia 
Jurídica no âmbito da Infância e Juventude. Psicologia Jurídica e Direito 
de Família. Psicologia Jurídica e o Direito Penal. Métodos não-
adversariais de resolução de conflitos. A perícia psicológica no contexto 
judiciário. Aspectos éticos e documentos legais em Psicologia Jurídica. 
 

LSB 7904 – Linguagem 
Brasileira de Sinais 

Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A 
língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda 
brasileira. Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em 
contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, formular 
perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos 
pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais 
específicos da comunidade surda brasileira. 

PSI 5160 – Psicologia e Arte  
72 

Estética e fenomenologia. História da arte. Antropologia e Arte. Influência 
das artes no desenvolvimento do pensamento psicológico.  

PSI 7115 - Relações 
Estéticas e Processos de 
Criação – 54  

Analisar as reflexões sobre estética, processos de criação e constituição do 
sujeito em autores contemporâneos, buscando estabelecer possíveis 
relações com as contribuições de Vygotski e Bakhtin sobre os temas. 
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PSI 5901 - Temas em 
Psicologia I    36 

Temática de estudos a ser definida entre professor e alunos. 

PSI 5902 - Temas em 
Psicologia II    54 

Temática de estudos a ser definida entre professor e alunos. 

PSI 5954 - Temas em 
Psicologia III    72 

Temática de estudos a ser definida entre professor e alunos. 

 
 
 
NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE – HABILITAÇÃO LICENCIATURA 

 

Sétima fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
EED 5187 - Organização 
Escolar 

Teorias que norteiam o tema organização escolar e o currículo. Estrutura 
organizacional do sistema nacional de educação. Níveis e modalidades de 
ensino da Educação Básica. Projeto Político Pedagógico. A teoria 
curricular e os aspectos da ideologia, da cultura e do poder. O currículo e 
os ritos de exclusão. PCNs; Propostas Curriculares: estadual e municipais. 
A avaliação curricular. O currículo e as identidades sociais. 

ANT 7003 – Relações 
Interétnicas 

Grupos étnicos. Processos socioculturais de construção de identidade 
étnicas. Particularidades históricas e processos de diferenciação. 
Etnicidades e questões raciais, acomodações e conflitos. Sociedades 
pluriétinicas, cultura e política. 

 
Oitava fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
EED 5331 - Teorias da 
Educação 

Conceito de educação: elaborações e práticas em torno da formação moral, 
intelectual e estética do homem. Conceito de pedagogia: pedagogia da 
essência e pedagogia da existência  - referências clássicas, modernas e 
contemporâneas. Pensamento pedagógico brasileiro. 

MEN 5602 - Didática B 
 

Configuração histórica da área da Didática. Atividades de ensino como 
prática político- social e formativa do professor. Ensino-aprendizagem e 
questões politico-pedagógicas e sociais da educação escolar. Concepção de 
conhecimento, de aprendizagem e as teorias pedagógicas. Organização do 
processo ensino-aprendizagem e o projeto pedagógico na escola. 
Modalidades de planejamento para a mediação pedagógica e  sua relação  
com especificidade no campo de  conhecimento do ensino de Psicologia. 

 

Nona fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
MEN 5421 – Estágio de 
Docência em Psicologia I – 

A licenciatura em psicologia no contexto das discussões atuais; a profissão 
docente; o planejamento de ensino como fundamento da ação docente; 
planejamento do projeto de ensino.  

LSB 7904 – Linguagem Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A 



 

66 
 

Brasileira de Sinais língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda 
brasileira. Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em 
contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, formular 
perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos 
pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais 
específicos da comunidade surda brasileira. 

 

Décima fase 

 

DISCIPLINAS  EMENTAS 
MEN 5422 - Estágio de 
Docência em Psicologia II  

Planejamento e implementação do projeto de ensino em psicologia; 
identificação das necessidades e interesses no contexto de estágio; reflexão 
crítica acerca da experiência pedagógica vivenciada na disciplina. 

 

 

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE –  
HABILITAÇÃO LICENCIATURA EM PSICOLOGIA 

 
DISCIPLINAS  EMENTAS 
PSI 7115 - Relações Estéticas e 
Processos de Criação – 54 ha 

Analisar as reflexões sobre estética, processos de criação e 
constituição do sujeito em autores contemporâneos, buscando 
estabelecer possíveis relações com as contribuições de Vygotski e 
Bakhtin sobre os temas. 

ANT 7039 - Antropologia da 
Pessoa e Teorias do Sujeito – 72 ha 

Os diferentes paradigmas e abordagens da temática do sujeito no 
mundo contemporâneo. A reflexão antropológica sobre as categorias 
de pessoa e indivíduo como construções simbólicas, sociais e 
históricas. As diferentes teorias do sujeito e da subjetividade e a 
contribuição de outros campos do conhecimento. Abordagem de 
temática como o individualismo, as genealogias do sujeito moderno-
contemporâneo; as relações entre indivíduo e cidade, a centralidade do 
corpo como idioma simbólico e político, o conceito de identidade e a 
relação identidade-alteridade; universalismo e as políticas de 
identidade; os novos sujeitos políticos; subjetividade e agência; 
regimes contemporâneos de subjetividade. 

ANT 7362 – Antropologia da 
Educação 72  

Abordagens antropológicas sobre o processo de ensino e 
aprendizagem, englobando: estudos sobre socialização, escola de 
cultura e personalidade, análises sobre cultura e cognição, transmissão 
de conhecimento através da oralidade, noções culturais de infância e 
desenvolvimento infantil, relações estabelecidas por meio da escola, 
educação escolar indígena. 

FIL 5307 - Filosofia da Educação – 
72 ha 

A educação como objeto da reflexão filosófica. Clássicos da Filosofia 
da Educação  

DIR 5556 – Direito da Criança e 
do Adolescente – 36 ha 

Princípios do Direito da Criança e do Adolescente. Proteção integral. 
Direito fundamental. Menoridade e responsabilidade penal. Política de 
atendimento. Atos infracionais. Medidas sócio-educativas. Justiça da 
infância e da juventude. Ministério Público e advogado. 
Procedimentos. Crimes e infrações administrativas. Prevenção e 
prevenção especial. 
Adoção. 

MEN 5141 - Tecnologia Estudo do uso educativo das novas tecnologias de informação e 
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Educacional – 72 ha comunicação (NTIC) considerando as duas dimensões inseparáveis 
deste uso: as técnicas como ferramentas pedagógicas e como objetos 
de estudo e reflexão. Análise da evolução da disciplina tecnologia 
educacional para uma nova disciplina e um novo conceito: 
comunicação educacional. 

EED 5116 -  Economia da 
Educação – 54 ha 
 

Conceituação. O sistema econômico. Economia da Educação: 
conceituação. Desenvolvimento econômico. Educação e 
desenvolvimento. Custo da Educação. O capital humano. Oferta 
e demanda em Educação 

EED 5220  - Educação Popular 
72ha 
 

Raízes históricas da educação popular no Brasil. As diferentes 
concepções e perspectivas da Educação Popular no Brasil. As 
principais experiências na década de 60. A redefinição dos 
movimentos populares pós-78. Os novos desafios da Educação 
Popular. 

EED 5221 -  Estudos da juventude 
contemporânea – 54h 
 

Cultura juvenil: subjetividade, identidade, sociabilidade; Grupos 
juvenis e  processo de mudança; Juventude e mundo do trabalho; 
Escolarização Ensino Fundamental, médio, educação de jovens e 
adultos; Cultura escolar e a  transgressão, indisciplina e violência; 
Formas associativas juvenis e temas emergentes juvenis. 

EED 5303  Educação e Sociedade 
72 ha 
 

O pensamento sociológico contemporâneo e a educação. Processos de 
socialização e educação escolar. Educação escolar e estrutura sócio-
econômica da sociedade brasileira contemporânea. 
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10 -  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO  PEDAGÓGICO 

 

A avaliação do Curso, uma vez iniciada a implantação do currículo aqui proposto, será 

realizada tendo como parâmetro principal esse Projeto Pedagógico, verificando o alcance de seus 

objetivos e a eficácia dos métodos propostos, considerando todos os aspectos envolvidos. Para 

tanto, periodicamente uma Comissão formada por representantes docentes e discentes será 

encarregada de propor formas de avaliação, a serem apreciadas pelo Colegiado de Curso. 
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11 -  INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL  

 

Como o Departamento de Psicologia é aquele que se responsabiliza pela maior carga 

horária no Curso de Psicologia, referimos aqui os recursos disponíveis deste Departamento, 

registrando, porém, a utilização de diversos laboratórios e dependências de outros 

Departamentos, por parte dos acadêmicos, em função das cargas didáticas de sua 

responsabilidade, como unidades parceiras na formação acadêmica de nossos alunos. 

Em termos de recursos humanos, o Departamento de Psicologia é composto atualmente 

por 43 professores. Dispomos, na Secretaria Administrativa do Departamento (que funciona de 

modo integrado com a Coordenadoria de Curso) de três servidores técnico-administrativos, dos 

quais um é o chefe de expediente da Coordenadoria do Curso de Graduação em Psicologia, 

responsável direto pelo atendimento dos alunos. Também contamos com outros oito técnico-

administrativos, sendo uma psicóloga e outros quatro servidores alocados no Serviço de Atenção 

Psicológica (SAPSI) e mais duas exercendo suas funções na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, totalizando 10 servidores técnico-administrativos. 

A estrutura organizacional de suporte às atividades acadêmicas do Curso compreende o 

Serviço de Atenção Psicológica (SAPSI), que é uma Unidade-Escola de caráter obrigatório para 

o funcionamento de cursos de Psicologia e onde se realizam os estágios obrigatórios em clínica e 

atenção à saúde para alunos dos últimos anos do curso, o ensino de práticas profissionais e o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão dos professores e seus orientandos. Conta 

também com 11 Laboratórios e 12 Núcleos de Pesquisa, conforme lista a seguir, onde muitos 

alunos de graduação participam de projetos de pesquisa, iniciação científica, extensão, 

desenvolvimento de estágios e atividades didáticas: 

1. Laboratório de Informação e Orientação Profissional; 

2. Laboratório de Linguagem e Comportamento Verbal; 

3. Laboratório de Neurociência do Esporte e Exercício; 

4. Laboratório de Pesquisas em Psicologia Experimental; 

5. Laboratório Fator Humano – Saúde e Trabalho e Desenvolvimento Humano; 

6. Laboratório de Psicologia Ambiental; 

7. Laboratório de Psicologia da Comunicação e Cognição Social; 

8. Laboratório de Psicologia da Saúde, Família e Comunidade; 

9. Laboratório de Estudos em Educação, Comunidades e Semiótica Social; 

10. Laboratório de Estudos em Avaliação Psicológica; 

11. Laboratório de Estudo Transdisciplinar Diferença, Pathos e Subjetividade. 
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12. Núcleo de Estudos do Trabalho e Constituição do Sujeito; 

13. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Infantil; 

14. Núcleo de Estudos em Psicanálise; 

15. Núcleo de Estudos sobre Análise e Síntese de Comportamento; 

16. Núcleo de Estudos sobre Constituição do Sujeito e Práticas Sociais; 

17. Núcleo de Pesquisa do Comportamento Humano do Trânsito; 

18. Núcleo de Pesquisa em Comportamento e Saúde; 

19. Núcleo de Pesquisa em Psicologia Clínica; 

20. Núcleo de Pesquisas Margens: Modos de Vida, Família e Relações de Gênero; 

21. Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Comportamento Humano nas Organizações; 

22. Núcleo de Estudos sobre Deficiência; 

23. Núcleo de Psicodiagnóstico e Psicologia Jurídica; 

Quanto às instalações físicas e recursos materiais, o Departamento e o Curso de 

Psicologia contam com uma sala onde fica alocada a secretaria administrativa, uma sala para a 

chefia do departamento e coordenação do curso, e uma sala de usos múltiplos, como reuniões, 

defesas de trabalhos de pós-graduação, etc. Infelizmente não existe sala específica destinada às 

outras coordenadorias existentes (ensino, pesquisa, extensão, estágios). Conta também com 31 

salas onde estão alocados professores, laboratórios e núcleos de pesquisa. As aulas são 

ministradas, em sua maioria, nas dependências do bloco de salas de aula do CFH, espaço onde 

há, também, uma sala destinada ao Centro Acadêmico dos Estudantes. É preciso destacar, 

também, o espaço físico do SAPSI, alocado no anexo do Bloco D do CFH. Cumpre destacar 

ainda que o Curso de Psicologia da UFSC, além do suporte informacional da Biblioteca Central, 

conta com o acervo as bibliotecsa Setoriais do CFH e do CED.  
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APÊNDICE A 
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APÊNDICE B  

TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE AS DISCIPLINAS  

DO CURRÍCULO EM EXTINÇÃO E DO NOVO 

Habilitação Formação Psicólogo e Licenciatura em Psicologia 

CURRICULO PROPOSTO CURRICULO EM ANDAMENTO 
Disciplina  Sem Créd Disciplina Sem Créd 
1ª FASE      
Psicologia Ciência e Profissão 1º 54 PSI 5127 Psicologia Geral I 1º 72 
História da Psicologia 1º 72 PSI 5126 História da Psicologia 1º 72 
ANT 7101 – Introdução à 
Antropologia 

1º 108 ANT 5309 – Antropologia Cultural 2º 72 

FIL 5791- Epistemologia das Ciências 
Humanas 

1º 72 FIL 5101 Filosofia I 1º 54 

Processos Biopsicológicos I: 
Embriologia Humana 

1º 36 BEG 5702 Embriologia Humana 
aplicada à Psicologia 

1º 36 

LLV 7003 – Produção Textual 
Acadêmica 

1º 72 LLV 5175 Português Prático- 
Redação I 

1º 54 

Prática e Pesquisa Orientada I 1º 36    
2ª FASE      
Desenvolvimento Humano e  
Aprendizagem 

2º 72 PSI 5145 Psicologia do 
Desenvolvimento I 

2º 72 

Processos Biopsicológicos II: 
Histologia 

2º 54 MOR 5117 Histologia Aplicada à 
Psicologia 

2º 72 

Psicologia Cognitiva 2º 54 PSI 5155 Psicologia Cognitiva 4º 72 
Processos Biopsicológicos III: 
Neuroanatomia e Sistemas Humanos 

2º 72 MOR 5207 Anatomia aplicada à 
Psicologia 

2º 72 

SPO 5129 – Sociologia Geral B  2º 72 SPO 5129 – Sociologia Geral B  2º 72 
Psicofisiologia 2º 54 PSI 5505 Psicofisiologia 4º 72 
Psicologia e Atenção à Saúde I 2º 36    
Prática e Pesquisa Orientada II 2º 36    
3ª FASE      
Processos Psicológicos na Infância 3º 54 PSI 5146 – Psicologia do 

Desenvolvimento II 
4º 72 

Psicanálise 3º 72 PSI 5152 – Escolas Psicológicas III 5º 72 
Processos Biopsicológicos IV: 
genética 

3º 36 BEG 5703 – Genética Humana 
aplicada à Psicologia 

1º 36 

Processos Biopsicológicos V: 
Fisiologia Humana 

3º 72 CFS 5134 – Fisiologia Humana 3º 72 

FIL 5142 - Antropologia Filosófica I  3º 72 FIL 5140 Antropologia Filosófica I 3 72 
Psicologia Comportamental 3º 72 PSI 5149 – Escolas Psicológicas I 3º 72 
Psicologia e Atenção à Saúde II 3º 36    
Prática e Pesquisa Orientada III 3º 36    
4ª FASE      
Processos Psicológicos na 
Adolescência e Juventude 

4º 54 PSI 5147 – Psicologia do 
Desenvolvimento III 

4º 72 

Psicometria 4º 72 PSI 5610 – Psicometria I 4º 54 
Psicologia de Base Fenomenológica 4º 72 PSI 5151 – Escolas Psicológicas II  4º 72 
Psicologia Social I 4º 72 PSI 5130 – Psicologia Social I 5º 72 
Psicologia Histórico-Cutural 4º 72    
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Prática e Pesquisa Orientada IV  
 

4º 36    

5ª FASE      
Processos Psicológicos na Idade 
Adulta e Velhice 

5º 54 PSI 5148 – Psicologia do 
Desenvolvimento IV 

OPT 54 

Avaliação Psicológica 5º 72 PSI 5640 – Testes Psicológicos I 5º 72 
Psicologia do Trabalho 5º 72 PSI 5330  Psicologia da Indústria I 7º 72 
Psicologia Social II 5º 72 PSI 5131 – Psicologia Social I 6º 72 
Psicologia e Pensamento Sistêmico 5º 72    
Psicopatologia I 5º 72 PSI 5503 – Psicopatologia IA 5º 72 
Prática e Pesquisa Orientada V  5º 36    
6ª FASE      
Psicologia e Processos Educacionais 6º 72 PSI 5321 – Psicologia Escolar II 8º 72 
Psicologia da Saúde 6º 54 PSI 5911 – Psicologia da Saúde OPT 72 
Psicologia das Organizações 6º 72 PSI 5331 – Psicologia da Indústria 

II 
8º 54 

Teoria e Técnica dos Processos 
Grupais 

6º 54 PSI 5317 – Dinâmica de Grupo e 
Relações Humanas I  

6º 54 

Psicologia e Pessoas com Deficiência 6º 72 PSI 5510 – Psicologia do 
Excepcional 

7º 72 

Psicopatologia II 6º 54 PSI 5572 – Psicopatologia II-A 6º 72 
Orientação Profissional e de Carreira 6° 36 PSI 5411 – SOP I  8° 72 
Prática e Pesquisa Orientada VI  6º 36    

Núcleo Profissionalizante - HABILITAÇÃO FORMAÇÃO PSICÓLOGO 
CURRICULO PROPOSTO CURRICULO EM ANDAMENTO 

7ª FASE      
Ética e Legislação Profissional em 
Psicologia 

7º 54 PSI 5140 – Ética Profissional 9º 72 

Método Clínico em Psicologia 7º 72 PSI 5620 – Técnicas de Exame e 
Aconselhamento Psicológico 

8º 72 

Disciplina de Fundamentação da 
Ênfase (AI, BI, CI) 

7º 72    

Estágio Profissionalizante I 7º 216 PSI 5719 a PSI 5724 – Estágios 
Supervisionados  

9º e 
10º 

360 
cada 

8ª FASE      
Seminários Integrados I 8º 36    
Disciplina de Fundamentação da 
Ênfase II (A ou B ou C) 

8º 72    

Estágio Profissionalizante II 8º 216 PSI 5719 a PSI 5724 – Estágios 
Supervisionados 

9º e 
10º 

360 
cada 

9ª FASE      
Disciplina de Fundamentação da 
Ênfase  (AI, BI, CI) 

9º 72    

Estágio Profissionalizante I 9º 216 PSI 5719 a PSI 5724 – Estágios 
Supervisionados  

9º e 
10º 

360 
cada 

10ª FASE      
Disciplina de Fundamentação da 
Ênfase (AII, BII, CII) 

10º 72    

Seminários Integrados II  10º 36    
Estágio Profissionalizante II 10º 216 PSI 5719 a PSI 5724 – Estág Sup.  9 e 10 360 
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Núcleo Profissionalizante - HABILITAÇÃO LICENCIATURA EM PSICOLOGIA 
CURRICULO PROPOSTO CURRICULO EM ANDAMENTO 
7ª FASE      
Disciplina  I de Fund. da Ênfase  
Educação  e Ações Sócio-
Comunitárias  

7ª 72    

Organização Escolar 7ª 72 EED 5129 - Estrutura e 
Funcionamento do Ensino  

 54 

Seminários de Pesquisa em Ensino I 7ª 36    
8ª FASE      
Disciplina II de Fund. da Ênfase  
Educação  e Ações Sócio-
Comunitárias  

8º 72    

Teorias da Educação 8º 72 EED 5101 - Fundamentos da 
Educação 

 54 

Didática B 
 

8º 72 MEN 5131 - Didática Geral 
 

 72 

9ª FASE      
Estágio em docência I 9º 216 MEN 5415 - Estágio 

Supervisionado em Psicologia 
 

9º e 
10º 

216 

Libras 9º     
10ª FASE      
Estágio em docência II 10º 12    
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