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1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 

1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea  

 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da 

comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores produtivos, mas 

também nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensos. De um 

lado, tem-se a universalização da informação, libertando os indivíduos das limitações das 

culturas nacionais e abrindo possibilidades para a internacionalização da cidadania. Por 

outro lado, passa a exigir que esse cidadão seja instruído, receba adequada preparação para 

que possa participar e usufruir dos avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, 

coloca-se como ponto central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se torna 

no passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as limitações que as 

distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que residem fora do eixo 

econômico das principais economias globais.  

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de tomadas 

de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas dinâmicas, 

atribuições e expectativas de funcionamento das instituições universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser considerados nas 

políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

- As mudanças constantes ocorridas na produção e na transmissão do conhecimento. 

- O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade, com diferentes estilos de 

aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do conhecimento, e a instrução. 

- O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 

cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio ambiente, 

entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas peculiaridades do contexto local. 

- A adoção de estratégias metodológicas e de processo de avaliação que assegurem 

aos alunos agirem com responsabilidade, com capacidade crítica.  

-A necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-extensão. 



Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento científico, 

técnico, ético e cultural. A formação proposta nos documentos institucionais visa ao 

desenvolvimento de competências e de habilidades que permitam ao acadêmico atuar em 

campos profissionais específicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e para 

o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços por meio 

de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e à distância, articuladas à 

pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na excelência acadêmica e 

pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, necessário à formação 

do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento regional, buscando a inserção 

sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de 

vida e dignidade da coletividade. 

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do curso de Psicologia, o qual se 

propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e profissional que atenda 

às demandas sociais, às econômicas e às políticas da sociedade contemporânea, com 

especial atenção para as especificidades das realidades regional e local. 

O Centro Universitário UniEVANGÉLICA, por meio do Curso de Psicologia, apresenta 

uma proposta curricular voltada para a formação humanística e técnico-científica, pautada 

nos princípios da ética e da cidadania, com uma visão global da realidade social, 

evidenciando a responsabilidade e compromisso institucional com a comunidade onde está 

inserida. Considera os princípios da construção do saber, da flexibilidade curricular e da 

multidisciplinaridade, como fundamentais para consolidação do Projeto Pedagógico de 

Curso e, ainda, possibilitar a autonomia profissional e intelectual dos psicólogos em 

formação. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional prevê a implementação do Curso de 

Psicologia como forma de fortalecer e ampliar a ação acadêmica, contribuindo para o 

crescimento político, econômico e cultural da sociedade. 

Priorizando os padrões de qualidade, o Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia 

procura evidenciar as atividades que conduzam à aquisição de habilidades e competências, 

considerando seus fins básicos: o ensino, a extensão, como forma de integração com a 

comunidade, e a pesquisa, com a função de ampliar e construir conhecimentos.  



Para isso, a Instituição investiu em infraestrutura, organização didático-pedagógica, 

biblioteca, também, definiu, em seu Plano Quinquenal, metas e ações de implementação do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Além disso, investe na formação continuada do corpo 

docente e busca continuamente investimentos, convênios e outras atividades que objetivam 

a formação prático-teórica dos discentes. O Curso de Psicologia privilegia o desenvolvimento 

de potencialidades, ofertando uma formação diferenciada, pautada na formação ética e 

cidadã, visando ao bem-estar do homem e, consequentemente, ao desenvolvimento da 

comunidade e da região. 

 

1.2 Contexto educacional local e regional  

 

Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o Distrito 

Federal, há uma concentração urbana mais densa, na qual se localizam as regiões 

metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a microrregião do Entorno de Brasília/GO e a 

cidade de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, conta atualmente 

com a estimativa de 1.466.105 habitantes (IBGE, 2017). Se considerarmos a região 

metropolitana, essa população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já na região de 

Brasília há  uma população de 3.039.444 habitantes (IBGE, 2017) . 

No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de Anápolis/GO, 

com um quantitativo populacional de 375.142 habitantes, segundo estimativa do IBGE/2017. 

Essa cidade de porte médio é considerada um ponto estratégico de contato entre a 

microrregião Centro-Sul e o Norte do Estado, um importante entreposto, ligando as regiões 

Sudeste e Norte do país. Para além da posição geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas 

federais que desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão econômica.  

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 110 anos da 

emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana local 

credenciam-na                                                                                                                                                                                                                                                                     

como um centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 1950, Anápolis foi o maior 

centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator fundamental nesse processo foi a 

chegada da ferrovia, em 1935.  Alguns fatos evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o 

primeiro banco goiano, cujo nome era Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 14 



filiais no Estado, inclusive em Goiânia; o segundo banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste 

Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, também era anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação Educativa 

Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a mantenedora das Faculdades 

Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA. 

Anápolis se beneficiou da política de interiorização do Brasil, desenvolvida por Getúlio 

Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi assim que, em 1941, foi fundada a Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás, no Vale do São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa cidade, a 

Associação Educativa Evangélica criou novas Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a 

Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a edificação da nova 

capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que lhe dariam suporte, 

impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de entroncamento de importantes 

estradas de rodagem federais e estaduais. Tudo isso fez aumentar a população do Estado e a 

demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava resposta a esse 

desenvolvimento, com a criação dos primeiros cursos de ensino superior fora da capital, por 

meio da Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em 

História, Letras, Geografia e Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de desenvolvimento 

industrial, com a criação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), inaugurado em 1976. 

Esse Distrito serviria de modelo para que outros do gênero fossem instalados no interior do 

Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior número de empresas do Estado. Enquanto tal, 

promove a interligação da cidade a grandes metrópoles e outros países, dinamizando a 

economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação da 

Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto Seco propicia a 

distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

Em andamento, a construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, considerada obra 

estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, irá fazer de 

Anápolis um centro de logística, garantindo atração de mais investimentos e  escoamento de 



produtos, podendo ser em breve um dos principais centros de distribuição da produção no 

Brasil 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de Ensino Superior têm 

orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de Anápolis um verdadeiro “polo de 

educação”. As Instituições de Ensino Superior são também representativas da dinâmica 

urbana desse município. A oferta de educação superior promove a circulação de pessoas, 

dinamizada pela instalação de muitos jovens que se mudam ou vêm diariamente de cidades 

circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a 

UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no atendimento às 

demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na pesquisa científica e em 

atividades de extensão  

A história dessa Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção regional, 

iniciada há 70 anos, vem acompanhando o desenvolvimento do país. A ampliação das 

instalações físicas e de laboratórios, o aumento da oferta de cursos  e as ações de pesquisa e 

extensão têm sido realizadas de acordo com o cenário socioeconômico e as demandas 

regionais.  

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância amplia as 

possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. A perspectiva regional ganha 

novo escopo, agora em nível nacional, por meio de uma educação a distância mediada via 

novas tecnologias de informação e de comunicação. Assim como as demais ações 

institucionais, em seu projeto educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial 

para a modalidade a distância também foram desenhadas utilizando conceitos inovadores 

de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes. Dessa forma, a EAD nasce 

com as mesmas características institucionais de busca pela qualidade que permeiam seu 

trabalho desde o ano de 1961, quando da criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, 

investimentos específicos inerentes a um projeto de EAD - em recursos educacionais, 

humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem presentes, criando as possibilidades e os 

caminhos para que a missão institucional seja cumprida, agora, no cenário educacional 

brasileiro. Os valores, os objetivos e as metas institucionais serão trabalhados no sentido de 

atender às necessidades dos alunos em cada um dos Polos de Apoio Presencial, propondo 

atuações pedagógicas que possam responder de maneira adequada a essas necessidades. 



O município de Anápolis possui uma rede de escolas do Ensino Fundamental e Médio, 

tanto públicas quanto particulares bem estruturadas. O Município de Anápolis atende 50486 

alunos no Ensino Fundamental e 15647 alunos no Ensino Médio distribuídos em 166 escolas.  

Em 2015, a média no IDEB dos alunos dos anos inicias da rede pública foi 5.7 e para os 

alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.9 colocando o município em posição mediana em 

relação aos demais municípios da região, não se destacando nem como melhor, nem como 

pior (anos iniciais = posição 106 de 246, anos finais = 96 de 246, segundo IBGE, 2017).  

A Associação Educativa Evangélica tem buscado acompanhar a velocidade da demanda 

de ensino no município de Anápolis e região. Nesse sentido, desde a década de 1960 foi uma 

instituição pioneira na formação e qualificação profissional em diversas áreas, ressaltando 

seu compromisso com a comunidade. Portanto, na medida em que as exigências foram 

ficando complexas, a instituição almejou responder às múltiplas necessidades desse cenário, 

tornando-se, consequentemente, o Primeiro Centro Universitário do Estado de Goiás.  

A Psicologia tem ampliado seus campos de atuações de tal forma que não pode ser 

mais caracterizada apenas como uma profissão da área de saúde, mas esse ainda é um 

importante campo de trabalho para os psicólogos. Nesse sentido, é importante ressaltar que 

Anápolis se caracteriza também como um polo regional de saúde. No município, se 

destacam unidades de atendimento em saúde que contemplam acompanhamento em 

psicologia, de forma a inserir o profissional em uma equipe multidisciplinar, visando o bem-

estar biopsicossocial. Aqui, se destacam o Centro de Atendimento Inicial em Saúde (CAIS), 

com a função de Unidade de Pronto Atendimento Ambulatorial e Emergencial, onde atuam 

Psicólogos que trabalham em clínica hospitalar, individual e em grupo. A modalidade clínica 

contempla atendimento breve e focal. 

Também existem os Centros de Apoio Psicossocial, CAPS I – Crescer, que atende 

crianças e adolescentes que possuem algum tipo de transtorno mental. O CAPS Vidativa 

onde são atendidos pacientes adultos que tenham algum tipo de transtorno mental. Sua 

função é tratar pessoas adultas portadoras de sofrimento mental grave e persistente. O 

CAPS Viver, que atende dependentes químicos, proporcionando suporte às famílias e 

visando à reinserção social do usuário de álcool e outras drogas. O Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador, CEREST, que se define como uma unidade especializada ao 

atendimento à Saúde do Trabalhador. Em sua descrição contempla o atendimento 

especializado aos trabalhadores acometidos por doenças e/ou agravos relacionados ao 



trabalho. Tem o objetivo de realizar promoção, proteção, recuperação da saúde deles, por 

meio de uma equipe multidisciplinar, atendendo também às denúncias e articulando com 

entidades sindicais e órgãos públicos, no sentido de identificar situações de risco aos 

colaboradores.  

O Hospital Dia do Idoso, que tem por função oferecer atendimento especializado e 

técnico, de forma humanizada, melhorando a qualidade de vida do idoso em suas inúmeras 

funcionalidades.  

No nível ambulatorial se destaca os hospitais: Hospital Municipal Jamel Cecílio, o qual 

atua em atendimento Hospitalar e de Urgência, um Mini-Cais, Centro de Assistência Integral 

a Saúde onde são realizadas consultas e exames. 

Em todas essas unidades, existem hoje psicólogos atuando diretamente com os 

usuários do SUS. No entanto, há muito espaços sociais em que o psicólogo é necessário, mas 

ainda não está presente, um deles é a atenção primária. 

 O município conta também com as Unidades Básicas de Saúde que são estruturas de 

atendimento locais. Os problemas de saúde mais comuns são resolvidos nas unidades 

básicas de saúde, deixando os ambulatórios de especialidades e hospitais cumprirem seus 

verdadeiros papéis. Cada Unidade é responsável por uma determinada região da cidade e 

em Anápolis as UBS são localizadas nos Distritos da cidade. Todo planejamento das ações de 

saúde da unidade é voltada para esta comunidade. Os principais serviços oferecidos pelas 

UBS são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames 

laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e 

fornecimento de medicação básica, além de ações voltadas à promoção e à prevenção em 

saúde. 

Ainda nesse contexto, está presente o Programa de Estratégia de Saúde da Família, 

que é definido como uma estratégia de reorganização da atenção primária, seu principal 

propósito é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo 

tradicional, levando-a para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida 

dos brasileiros. A estratégia é priorizar as ações de prevenção, promoção e recuperação da 

saúde das pessoas, de forma integral e contínua. O atendimento é prestado na unidade 

básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes de Saúde da 



Família. Assim, esses profissionais e a população criam vínculos de corresponsabilidade, o 

que facilita a identificação e o atendimento à promoção da saúde. 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) também se faz presente no município. 

Esse é um programa do Governo Federal, criado no ano de 2008 com o objetivo de ampliar 

as ações de Atenção Básica em saúde. O programa é constituído por profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento, os quais atuam em parceria com as equipes de Saúde da 

Família.  

O NASF é uma estratégia que tem por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e 

a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. Seus requisitos são, além do 

conhecimento técnico, a responsabilidade por determinado número de equipes de Saúde da 

Família (SF) e o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao paradigma da Saúde da 

Família. Deve estar comprometido, também, com a promoção de mudanças na atitude e na 

atuação dos profissionais da SF e entre sua própria equipe (Nasf), incluindo na atuação ações 

intersetoriais e interdisciplinares, promoção, prevenção, reabilitação da saúde e cura, além 

de humanização de serviços, educação permanente, promoção da integralidade e da 

organização territorial dos serviços de saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 7)  

A Secretaria de Saúde do Município (Semusa) tem convênio com o Centro Universitário 

de Anápolis e recebe alunos de vários cursos de graduação e pós-graduação, inclusive o 

curso de Psicologia. As atividades que o curso de Psicologia está desenvolvendo junto à 

secretaria estão descritas neste projeto, no item estágios.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1 Características da Instituição Mantenedora  

 

A Associação Educativa Evangélica (AEE), fundada em 31 de março 1947, pelo 

Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir para a 

educação e a formação de crianças, jovens e adultos da região Centro-Oeste.  Criada como 

mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma instituição confessional, de caráter 

interdenominacional e marca presença com a fundação de escolas em diversas cidades do 

Estado de Goiás.  

No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio Álvaro de 

Melo, em Ceres; o Educandário Nilzo Risso, a Escola Luiz Fernandes Braga Júnior, o Normal 

Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em Cristianópolis; tendo estes quatro últimos 

desativados, ao longo do tempo. 

Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento 

provocado pela transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir da 

abertura propiciada pelo governo federal para o credenciamento de novas Instituições de 

Ensino Superior, a AEE criou sua primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o 

Conselho Federal de Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia 

Bernardo Sayão (FFBS), com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia. 

Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis (FADA) foi autorizada a 

funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi igualmente autorizada a Faculdade de 

Odontologia. A Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, situada em Ceres, no Estado 

de Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de janeiro de 1976, 

ofertando os cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até então foram 

transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento Unificado. 

Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica ampliaram as instalações e a oferta de novos cursos, 

incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e Administração, Educação Física e Enfermagem, em 

Anápolis. Em 2002, deu-se a oferta do curso de Fisioterapia, sendo também ampliado o 

número de vagas para Educação Física e Direito.  



Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores 

cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica 

foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, em março de 

2004. 

Missão: 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem como 

missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis 

da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a competência, o 

profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, 

morais e cristãos. 

A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos cinco anos, será 

consolidada como instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, pesquisa 

e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas institucionais 

modernas e eficazes na condução de seu projeto educacional, tais como: 

• Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, 

assistencial, política, social e cultural. 

• Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as 

potencialidades e individualidades do ser humano. 

• Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao 

aprimoramento e ao crescimento intelectual. 

• Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação do 

Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão universitária. 

• Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação de 

serviços. 

 

 

 

 

 



2.2 Características da Mantida 

 

O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de março de 2004, por meio 

da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 2004. Em 

decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, então, em 2004, o curso de Sistemas 

de Informação, no turno noturno, e em 2005, o curso de Ciência da Computação, no turno 

matutino, e os cursos de Farmácia e Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, 

novos cursos foram criados – Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno 

noturno, além dos seguintes cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão 

Financeira, Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores, todos no turno 

noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa modalidade, o 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA cria o Núcleo de Educação a Distância 

(NEAD) com a oferta de curso de extensão e seminários. Em continuidade à oferta dessa 

modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 4.059 de 2004, que prevê que as 

instituições de ensino superior possam introduzir na organização pedagógica curricular de 

cursos superiores a oferta de disciplinas integrantes do currículo na modalidade 

semipresencial, obedecendo ao limite de 20% da carga horária dos cursos reconhecidos, 

nessa modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a Coordenação de Educação a Distância. 

Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para a realidade 

presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de uma gestão inovadora e 

compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de viabilizar sua missão e, desse modo, 

participar efetivamente do processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural da 

região.  

 

2.3 Áreas de Atuação Acadêmica 

 

Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta educativa por 

meio dos cursos de graduação, licenciatura e bacharelado, cursos superiores de tecnologia, 

cursos de pós-graduação lato e stricto sensu e dos cursos de extensão. Essa prerrogativa da 

Instituição em ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino superior favorece a articulação 



entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A dinâmica da integração dessas 

atividades mobiliza o processo educativo. A UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades 

acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos de extensão e ação 

comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, contextualização e 

divulgação do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da 

informação, baseadas na comunicação e na interação, contribuem para o desenvolvimento 

das habilidades cognitivas do acadêmico, tais como análise, crítica, julgamento, síntese e 

produção do conhecimento, com maior autonomia. 

 

3 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1 Identificação do curso 

 

Curso de Bacharelado em Psicologia 

Autorizado pela Portaria nº 694 de 7 de Dezembro de 2013 

Endereço de funcionamento: Av. Universitária, Km 2,5. Cidade Universitária, Anápolis, 

Goiás. 

Número de vagas semestrais: 60 

Turno de funcionamento: matutino 

Carga horária total: 4.800 horas/aulas 

Tempo mínimo de integralização do curso: 5 anos 

Tempo máximo de integralização do curso: 8 anos 

 O curso de Psicologia da UniEvangélica não adota o sistema de cotas, mas promove 

uma socialização de acesso ao ensino superior por meio de bolsas e financiamentos. A 

população de alunos do curso reflete a diversidade característica da nossa sociedade. No 

ambiente universitário da UniEvangélica convivem homens e mulheres, jovens e adultos, 

pessoas com deficiência, homossexuais e heterossexuais, de diversas religiões e com 

diferentes cores de pele.  

Desde o início de seu funcionamento, foi implementado, no curso, um Programa de 

Extensão nomeado “Psicologia rima com respeito” que visa promover a convivência solidária 

e respeitosa por meio da promoção de uma cultura institucional que visa manter um clima 

organizacional marcado pelo respeito e pela busca da excelência nas atividades discentes. 



Objetiva, ainda, proporcionar ao aluno oportunidades de aprender a aprender, 

conscientizando o aluno de sua responsabilidade com o próprio aprendizado e 

aperfeiçoando os métodos pessoais de estudo, incluindo comportamentos de 

responsabilidade com horários, pontualidade, respeito ao professor, aos colegas, e 

funcionários da instituição. 

Esse programa abarcou várias iniciativas que vão desde a divulgação do projeto por 

meio de adesivos até palestras, conferências, discussões de filmes, além de constantes 

reflexões em sala de aula. A cada dois anos, o programa promove o evento nomeado 

“Semana Psi” criando a oportunidade para que o corpo docente e discente discuta temas 

atuais da psicologia numa perspectiva ética e sensível às questões da diversidade. 

 

3.2 Formas de ingresso  

 

O acesso ao curso dá-se por Processo Seletivo, na modalidade tradicional, e processo 

seletivo continuado, na modalidade eletrônica agendada, caso haja vagas remanescentes. 

Faz parte do conjunto de requisitos do Processo Seletivo, restrito à classificação na 

modalidade tradicional e a critério do candidato, o Plano de Valorização dos Conhecimentos 

Adquiridos por dois concursos consecutivos e o resultado do ENEM, desde que o candidato 

opte por seu (s) aproveitamento (s). 

O Processo Seletivo, unificado em sua execução, é idêntico em conteúdo para todos os 

cursos oferecidos, abrange a base nacional comum do Ensino Médio, não podendo 

ultrapassar aquele nível de complexidade e visa à seleção do candidato em condições de 

frequentar o curso. A classificação será feita em ordem decrescente, segundo os pontos 

obtidos das somas alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os devidos pesos e 

observados os critérios de desempate.  

Os candidatos serão selecionados até o limite de vagas estabelecido pelo Curso. 

Enquanto houver vaga remanescente, poderá ser preenchida por candidato classificado e 

não convocado em primeira chamada, independente da modalidade e etapa do Processo 

Seletivo. Será feito aproveitamento de nota obtida em processo seletivo de outra IES.  

A UniEVANGÉLICA se reserva do direito de cancelar a oferta de vagas para o curso cuja 

demanda na inscrição ou na matrícula for considerada insuficientes, não cabendo ao 

candidato qualquer reclamação ou recurso.  



3.2.1 Critérios de utilização do ENEM 

 

a) Aproveitamento dos Exames dos 3 (três) últimos anos. Caso tenha participado mais 

de uma vez do EXAME, deverá indicar apenas um resultado. 

b) Cálculo da nota final: média aritmética do resultado da soma dos pontos obtidos na 

prova da UniEVANGÉLICA e dos pontos obtidos na prova objetiva do ENEM, com 

aproveitamento da pontuação maior. O resultado obtido na Redação do ENEM não será 

utilizado. 

 

3.2.2 Plano de valorização e aproveitamento dos conhecimentos adquiridos 

 

a) Visa oportunizar ao aluno estudar mais as disciplinas nas quais teve um 

desempenho insatisfatório, proporcionando uma reflexão a respeito de sua opção de curso 

com o intuito de evitar a pressão e o stress de um único processo seletivo eliminatório; 

b) Será feito aproveitamento das notas da prova anterior, porém, o aluno deverá fazer 

todas as avaliações normalmente e poderá alterar sua opção de curso/turno; 

c) Resultado: comparação dos resultados, considerando a maior nota de cada 

disciplina. 

 

3.2.3 Regime Escolar  

 

O regime escolar é semestral. As disciplinas são oferecidas em forma de créditos, não 

havendo limite para matrícula em cada semestre. No ato da matrícula, o acadêmico é 

orientado para que haja adequação entre o atendimento, a necessidade de integralização do 

Curso de Psicologia e a sua disponibilidade de horários para as aulas previstas naquele 

semestre. 

 

 

3.3 Justificativa do curso 

 

Conforme a contextualização regional, Anápolis e região são um polo industrial, 

comercial e de saúde, demandando formação de profissionais na área da psicologia.  



Nesse contexto, a concepção do Curso de Psicologia está centrada na formação de 

cidadãos capazes de atuarem dentro de padrões profissionais elevados e de participarem de 

forma ativa e inovadora no desenvolvimento da psicologia como área do conhecimento 

científico e como prática profissional.  

Para isso, o Curso está configurado por meio de eixos estruturantes através dos quais 

estão balizados os conhecimentos, as habilidades e as competências ao longo do processo 

de formação. Cada um dos eixos que integram a estrutura do Curso tem como fundamento: 

a valorização dos fundamentos epistemológicos na construção do saber psicológico, a 

constituição dos alicerces teóricos e metodológicos na elaboração das estratégias de 

produção do conhecimento científico, a diversificação do estudo dos fenômenos 

psicológicos e suas múltiplas interfaces com as ciências da vida, com as ciências da saúde e 

com as ciências sociais. 

 O primeiro eixo foi nomeado de Compreender e Ser, pois deve assegurar uma 

compreensão do campo psicológico enquanto prática profissional responsável e 

comprometida com os problemas da sociedade, primando por uma atuação ética. Esse eixo 

trabalha a identidade profissional desde o primeiro período do curso, levando o aluno a 

refletir sobre a responsabilidade diante de sua formação enquanto discente e futuramente 

enquanto profissional. Esse compromisso com uma atuação profissional, ética e humanista 

inicia-se com o ingresso e com a consequente escolha da profissão. Enfim, enseja-se que o 

aluno construa uma identidade sólida do que venha a “ser psicólogo”. Por isso, inclui-se no 

currículo, por meio desse eixo, o conhecimento de si ou a metacognição, enfocando, 

sobretudo os conteúdos atitudinais e procedimentais.  

O segundo eixo foi nomeado de Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos, já 

que pretende assegurar a compreensão do cabedal de conhecimento acumulado pelo 

campo da psicologia, a partir de sua história e de suas principais teorias e fundamentos. 

O terceiro eixo nomeado de Formação técnica e profissional visa garantir o conteúdo 

procedimental da prática profissional nos diversos campos de atuação do psicólogo. 

E o quarto eixo nomeado de Integração e prática tem como objetivo a integração de 

todos os outros eixos. As especificidades de cada eixo bem como seu papel na estrutura da 

matriz curricular serão descritas adiante no item “Estrutura curricular”. 

 



 

                                                 Figura 2. Eixos Estruturantes da Matriz 

 

Cabe ressaltar que, em todos os eixos, existe a preocupação com a inserção do 

graduado em diferentes contextos institucionais e sociais de forma articulada com áreas 

afins mediante a atuação e o exercício de suas práticas profissionais.  

Finalmente, ante a inexistência de um curso de graduação elaborado a partir da 

mesma abordagem e das mesmas referências teórico-metodológicas, a realização do Curso 

de Psicologia pretende suprir uma lacuna existente quanto à formação de psicólogos, seja do 

ponto de vista da qualificação dos profissionais, por meio da aquisição de competências e 

habilidades específicas, seja por meio da contribuição institucional e social proporcionada 

pelos resultados práticos oferecidos pelo Curso. 

Para a orientação do Curso de Psicologia, são importantes os seguintes princípios: 

a) Ética acadêmica, pessoal e profissional, fundamentadas em valores humanísticos; 

b) Aprendizagem ativa, como um processo contínuo de construção do conhecimento; 

c) Integração prático-teórica e interdisiciplinar do conhecimento; 

d) Respeito à pluralidade como forma de convivência; 

e) Consciência permanente do vínculo entre reponsabilidade  e conhecimento 

f) Valorização do aluno em suas fragilidades e potencialidades. 

 

 

 



3.4 Objetivos do curso 

 

3.4.1. Objetivos Gerais 

 

O curso tem como objetivo formar psicólogos generalistas aptos ao exercício 

profissional competente e ético, comprometidos com as demandas individuais e sociais, 

capazes de se adaptar e atuar em diferentes contextos, propondo práticas eficientes e 

comprometidas com a dignidade da pessoa humana e com a cidadania.  

 

3.4.2. Objetivos Específicos  

 

a) Formar profissionais comprometidos com a construção e desenvolvimento do 

conhecimento científico da psicologia; 

b) Possibilitar ao discente apreender a amplitude do fenômeno psicológico em suas 

interfaces com os fenômenos biológicos e sociais;  

c) Promover uma formação que reconheça a diversidade de perspectivas necessárias 

para a compreensão do ser humano e incentivo à interlocução com campos de 

conhecimento que permitam a apreensão da complexidade e multideterminação do 

fenômeno psicológico; 

d) Proporcionar ao discente uma compreensão crítica dos fenômenos sociais, 

econômicos, culturais e políticos do país, fundamentais ao exercício da cidadania e da 

profissão; 

e) Capacitar o aluno para a atuação em diferentes contextos, considerando às 

necessidades sociais e os direitos humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida 

dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades; 

f) Fundamentar a formação do aluno no respeito à ética nas relações com clientes, 

usuários, com colegas, com público e na produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e 

informações da área da psicologia; 

g) Desenvolver as habilidades de observação do fenômeno humano, através do diálogo 

interdisciplinar, da análise e reflexão crítica, síntese, generalização e comunicação; 

h) Instrumentalizar os alunos para compreender e enfrentar as exigências teóricas e 

práticas da vida profissional e social do psicólogo. 



i) Formar profissionais que promovam a articulação entre a Psicologia e a sociedade, 

garantindo benefícios aos cidadãos, contribuindo com os avanços nas políticas públicas, com 

a preservação da cidadania em suas diversas facetas e particularidades;  

j) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

regionais, prestando serviços especializados à comunidade e estabelecendo com essa uma 

relação de reciprocidade. 

h) Capacitar para atuar em equipes multidisciplinares que, por meio de uma postura 

proativa em relação ao seu contínuo processo de capacitação e aprimoramento, buscam 

atualizar-se diante da velocidade atual do avanço e das conquistas desse campo de 

conhecimento. 

 

 

3.5 Perfil profissional do egresso 

 

O Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA investe na formação de um profissional 

competente que, a partir do domínio dos conhecimentos da psicologia, seja capaz de utilizá-

los em diferentes contextos que demandam a análise, avaliação, prevenção e intervenção 

em processos psicológicos e psicossociais.  

De acordo com a lei DECRETO nº 53.464 de 21/01/1964 que regulamenta a Lei nº 

4.119, 27 de agosto de 1962, em seu Art. 4º, são funções do psicólogo: 

“1) Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de: 

a) diagnóstico psicológico; 

b) orientação e seleção profissional; 

c) orientação psicopedagógica; 

d) solução de problemas de ajustamento. 

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

paraestatais, de economia mista e particular. 

3) Ensinar as cadeiras ou disciplinas de Psicologia nos vários níveis de ensino, 

observadas as demais exigências da legislação em vigor. 

4) Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de Psicologia. 

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

paraestatais, de economia mista e particular. 



6) Realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria de Psicologia.” 

Atendendo as funções do psicólogo citadas acima, o curso de Psicologia pretende 

desenvolver uma formação generalista que conscientize da necessidade constante de buscar 

aprofundamento e atualização do conhecimento. Além disso, almeja capacitar o egresso 

para atuar em campos que exijam as habilidades da psicologia clínica tais como serviços 

públicos e privados da área da saúde; e capazes de atuar em diversos campos como: 

psicólogo do trabalho, psicólogo educacional, psicólogo de trânsito, psicólogo jurídico, 

psicólogo do esporte, psicólogo social em funções que exijam elaboração de diagnósticos. 

Nesse sentido pretende-se assegurar ao egresso as habilidades e competências 

descritas nos artigos 8° e 9° da Resolução nº 5, de 15 de março de 2011(1) que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia.  

 

Art. 8º As competências reportam-se a desempenhos e atuações 

requeridas do formado em Psicologia, e devem garantir ao profissional o 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. São 

elas: 

 I - analisar o campo de atuação profissional e seus desafios 

contemporâneos;  

II - analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas 

dimensões institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações 

entre os seus agentes sociais;  

III - identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, 

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

teóricos e características da população-alvo; 

 IV - identificar, definir e formular questões de investigação científica no 

campo da Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, 

coleta e análise de dados em projetos de pesquisa;  

V - escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

em Psicologia, tendo em vista a sua pertinência; 

VI - avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e 

afetiva, em diferentes contextos;  

VII - realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de 

indivíduos, de grupos e de organizações; 



 VIII - coordenar e manejar processos grupais, considerando as 

diferenças individuais e socioculturais dos seus membros; 

 IX - atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão 

dos processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar; 

 X - relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de 

vínculos interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 

 XI - atuar, profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter 

preventivo ou terapêutico, considerando as características das situações e dos 

problemas específicos com os quais se depara; 

 XII - realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

 XIII - elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras 

comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

 XIV - apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 

 XV - saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação 

profissional, assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional.  

Art. 9º As competências, básicas, devem se apoiar nas habilidades de:  

I - levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, 

manuais técnicos e outras fontes especializadas através de meios convencionais e 

eletrônicos; 

 II - ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da 

Psicologia; 

 III - utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de 

investigação científica; 

 IV - planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes 

finalidades e em diferentes contextos;   

V - analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos 

psicológicos e comportamentais; 

 VI - descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais 

como fontes primárias de acesso a estados subjetivos; 

 VII - utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática 

para a análise e apresentação de dados e para a preparação das atividades 

profissionais em Psicologia. 

 

Além dessas habilidades da formação geral também serão descritas nesse projeto, no 

item 3.6 denominado Currículo, as habilidades e competências relativas às ênfases adotadas 

no presente projeto. 

 



3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

A gestão do curso de Psicologia deverá seguir as metas e objetivos estipulados pela 

instituição no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Sendo que o seu Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) é baseado nas diretrizes constantes no PDI. 

No que se refere à implementação das políticas institucionais do PDI, relacionadas ao 

curso de Psicologia, destacam-se: 

- A adequação e capacitação dos docentes do curso de Psicologia através do incentivo 

para participação em programas de capacitação (mestrado e doutorado) e em programas de 

extensão existentes na IES.  

- Semestralmente, a realização da revisão do acervo da biblioteca, a fim de mantê-lo 

atualizado e completo.  

- O Apoio Didático-Pedagógico, por meio da Pró-Reitoria Acadêmica. 

- O desenvolvimento de atividades complementares, direcionadas aos alunos, que 

visam à integralização da matriz curricular e enriquecimento do currículo com práticas 

independentes e com estudos que incluem uma imensa variedade de opções.  

- A integração com os outros cursos de extensão institucionais.  

- A ênfase no trabalho em grupo por parte dos docentes do curso visando à integração 

dos conteúdos disciplinares. 

 

3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

 

A metodologia de ensino proposta pelo curso de Psicologia preocupa-se com a 

interação entre a teoria e a prática, muito antes do início do estágio supervisionado, 

dedicando para isso um eixo estruturante que atravessa toda a matriz do curso.  

Esse eixo de integração e prática será efetivado através das disciplinas e de outras 

atividades, que são:  

a) Inserção em campos de estágios básicos a partir do quarto período do curso, 

b) Oferta, desde o primeiro período, de diversas oportunidades de inserção em 

projetos de pesquisa e extensão multidisciplinares, 

c) Inserção em estágios profissionalizantes nos nono e décimo períodos, permitindo ao 

aluno o desenvolvimento de atividades mais específicas do campo psicológico; 



d) Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a partir do qual o aluno 

elabora um produto científico a partir da articulação entre teoria e prática. 

e) Oferecimento de pós-graduação latu e stricto senso. 

f) Oferecer cursos de nivelamento que visam superar algumas necessidades referentes 

às habilidades de leitura e escrita dos alunos em formação. 

g) Promover a utilização sistemática da biblioteca, visando, além da necessária 

fundamentação teórica, que o aluno estabeleça contato direto e regular com o acervo 

disponível. 

h) Incentivo constante do colegiado do curso para que haja participação dos alunos e 

professores em atividades de caráter científico e cultural, que serão articuladas como parte 

do processo formativo dos acadêmicos; 

(i) Participação em eventos locais, regionais e nacionais, com apresentação de 

trabalhos científicos; 

Nessa perspectiva, o curso buscará fomentar atividades de ensino, pesquisa e 

extensão que envolvam concomitantemente alunos da graduação e da pós-graduação, 

ampliando as possibilidades de articulações e trocas entre os diversos alunos. 

 

3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

 

A atividade de pesquisa busca a análise e interpretação de fenômenos sociais e 

naturais. Exige adequação metodológica constante, uma vez que as relações na sociedade 

são móveis e flexíveis. Na UniEVANGÉLICA, a pesquisa relaciona-se com a comunidade 

acadêmica de duas formas: a primeira se volta para a autonomia docente, uma vez que o ato 

de pesquisar conduz à revisão de conceitos, à aplicação de métodos de investigação, à 

análise e à busca de explicação de fenômenos e à publicação de resultados que possibilitem 

a identificação de respostas para os problemas específicos da vida cotidiana do ser humano; 

a segunda é a compreensão da lógica da ciência, colocando a disposição dos alunos, 

professores e pesquisadores a prática da pesquisa científica, com um intuito de incentivar a 

investigação científica em sua relação com a coletividade. 

A UniEVANGÉLICA considera a pesquisa um elemento catalisador do conhecimento 

científico, técnico, humanístico e ético que articulada ao ensino e à extensão exerce 



relevante papel na produção do conhecimento, propiciando o envolvimento teórico-

empírico e a formação profissional pelo exercício da reflexão.  

Desde 2001, funciona na UniEVANGÉLICA o Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica (PBIC), modalidade de ensino-aprendizagem que visa oportunizar a alunos de 

graduação a experiência de questionamento, de sistematização e de organização do saber, 

elevando-os da condição de receptores de informações para a de atores da produção de seu 

próprio conhecimento. Trata-se de um programa voltado para o incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisa pelos professores dos cursos de graduação e de pós-

graduação da UniEVANGÉLICA, com o objetivo de contribuir para a produção intelectual, 

estimulando pesquisadores produtivos a desenvolverem atividades científica, tecnológica e 

artístico-cultural no âmbito institucional. 

Todas as atividades de pesquisa são implementadas por meio de projetos de 

pesquisa avaliados e acompanhados por comissões compostas por professores titulados na 

área do projeto. A partir de 2007, os Projetos passaram a ser avaliados por consultores ad 

hoc externos. Esses consultores são de IES do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, 

Paraná, Bahia, Ceará, Distrito Federal e Goiás. Alguns projetos multidisciplinares têm sido 

desenvolvidos, inclusive em parceria com outras instituições. O curso de Psicologia 

apresenta periodicamente projetos que participam do Programa de iniciação científica da 

UniEvangélica. 

No curso de Psicologia, a pesquisa é trabalhada como um componente curricular nas 

disciplinas Pesquisa em Psicologia I e II. Na primeira, o aluno deve planejar organizar e 

estruturar um projeto de pesquisa em psicologia, delineando a pesquisa de forma coerente 

com os objetivos definidos. Para isso, deve compreender a diferença entre ciência e senso 

comum, conhecer os delineamentos quantitativos e qualitativos, saber definir uma 

amostragem e selecionar participantes, definir instrumentos e formas de análise e 

interpretação de resultados. 

Na disciplina Pesquisa em psicologia II, é dada continuidade levando os alunos á 

organização, à estruturação e à execução da pesquisa planejada. Para isso, o aluno aprende 

a desenvolver a pesquisa de forma coerente com os objetivos e metodologia definida, 

respeitando os princípios éticos exigidos para a pesquisa com seres humanos. Ao final deste 

processo, ele deve ser capaz de organizar e estruturar o relatório de acordo com as normas 

exigidas para apresentação em eventos científicos.  



 

3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

 

A UniEVANGÉLICA adota a concepção de extensão explicitada pelo FORPROEX (1987): 

a Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade. 

 Essa concepção de extensão está alicerçada no ideário de transformação da 

sociedade, a partir da prática extensionista enquanto mecanismo de articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão. A relação entre o ensino e a extensão supõe transformações no 

processo pedagógico, professores e alunos constituem-se sujeitos do ato de ensinar e 

aprender, levando à socialização do saber acadêmico. Do ponto de vista das práticas 

pedagógicas, essa relação favorece uma abordagem contextualizada, integradora das 

diferentes áreas do conhecimento e, portanto, interdisciplinar. Na realidade social, a relação 

ensino-pesquisa se consolida como espaço de análise e compreensão dessa realidade, da 

qual emergem novos tópicos de estudo e pesquisa, contribuindo, desse modo, para a 

transformação dessa realidade a partir da aplicação do saber construído nessa relação. Além 

disso, as atividades de extensão, articuladas ao ensino, podem estabelecer estreita relação 

entre a teoria e a prática, atribuindo maior significado às atividades, como também 

oportunizando o desenvolvimento de diferentes habilidades e competências. 

Já na relação com a pesquisa, a extensão se encontra firmada na investigação e na 

produção de conhecimentos oriundos da realização das ações sociais comunitárias. Desse 

modo, este fluxo, que estabelece a troca do saber sistematizado, acadêmico e popular, terá 

como consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade 

brasileira, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação da Universidade. 

No curso de Psicologia, há projetos de extensão finalizados e em andamento como 

demonstra o quadro abaixo: 

Projetos Objetivos Tipos de ações Condição atual 

Psicologia 

Rima com 

Manter uma cultura 

institucional através de 

Palestras, campanhas no 

âmbito do curso, 

Em andamento 



Respeito campanhas e 

atividades que 

busquem aprimorar e 

esclarecer aos 

discentes sobre os 

comportamentos e 

métodos de estudos 

que favoreçam a 

aprendizagem. 

conteúdo transversal de 

ensino de valores morais 

democráticos baseados 

no respeito às 

diferenças. 

Vida na Rua 

Oferecer ações de 

cuidado em saúde, 

priorizando a 

prevenção primária e 

secundária, de doenças 

infectocontagiosas e 

oferecer apoio 

psicológico aos 

internos da Missão 

Vida, que são 

moradores de rua em 

tratamento. 

Atividades educativas, 

ações de prevenção de 

diabetes e hipertensão, 

atividade de pesquisa 

com aplicação de escala 

de neuroticismo, notícia 

de resultado positivo de 

doenças sexualmente 

transmissíveis.  

Projeto desenvolvido 

com a Faculdade de 

Enfermagem da 

Universidade Federal 

de Goiás, já 

concluído. 

Monitoria do 

Curso de 

Psicologia da 

UniEvangélica 

 Propiciar aos alunos a 

oportunidade de 

exercer monitoria nas 

disciplinas em que os 

professores solicitarem 

monitores. 

Atividades de ensino 

oferecidas aos alunos 

das disciplinas como 

horário de estudo 

acompanhado, 

orientação de material 

complementar entre 

outras. 

Em andamento 

Ligas 

acadêmicas 

Proporcionar aos 

alunos um 

Grupos de estudo, 

atividades de extensão, 

Ligas em andamento: 

Ligas Acadêmicas 



aprofundamento em 

temáticas específicas 

bem como incentivar a 

organização estudantil 

em torno de atividades 

de ensino, pesquisa e 

extensão. 

palestra e eventos 

acadêmicos. 

Condutas e 

Comportamentos 

Humanos (LACCH) 

Ligas já encerrada: 

Ligas Acadêmicas 

Psicologia Social e 

Saúde (LAPSS) 

Liga Acadêmica de 

Análise do 

Comportamento 

Professor Doutor 

Lorismario Ernesto 

Simonassi (LAACLES) 

 

Além das atividades de extensão do curso, a psicologia participa ativamente de alguns 

programas de extensão institucional conforme o quadro abaixo: 

Projetos 
Participação da 

psicologia 
Tipos de ações Objetivos 

UNIATI- 

Universidade da 

terceira idade 

Oficina de resolução 

de conflitos 

emocionais 

Terapia de grupo Propiciar momentos 

de reflexão e 

elaboração dos 

conflitos vivenciados 

nessa fase da vida. 

Projeto Amazônia 

Participação nas 

ações nas áreas de 

saúde, educação, 

cidadania e de 

pesquisa, 

juntamente com a 

organização cristã 

missionária Asas de 

Diagnóstico 

situacional, ações 

educativas e algumas 

ações de Psicologia 

escolar. 

Assistência integral 

às comunidades 

marcadas pelo 

isolamento e o 

sofrimento. 



Socorro, que possui 

ampla experiência 

logística na 

Amazônia. 

Projeto Ciranda 

Orientação de pais 

para educação dos 

filhos 

Atendimento 

psicossocial aos pais,  

Visando orientar os 

pais a fim de 

equilibrar a relação 

entre limites e 

afetividade nas 

relações entre pais e 

filhos. 

Projeto parceiros do 

bem 

Oficina de psicologia Ações 

psicoeducativas em 

sala de aula. 

Objetiva tratar de 

temas conflituosos 

da infância e 

adolescência numa 

comunidade 

vulnerável. Trabalha-

se o autocuidado 

como estratégia de 

sobrevivência. 

 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 

 

O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação dialógica, que se 

apresenta como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno. 

Não se permite mais o ensino enciclopedista, no qual o professor aparece como o único 

doador de conhecimento ao estudante.  

Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do estudante com o 

mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, ressignificando-o, pois o 

mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não estão prontos e requerem a 

reconstrução diuturna da sociedade. Busca, desse modo, a integração entre as atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica de 



forma contextualizada, a partir de análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, 

abordados com adequação científica e incorporando o hábito de investigação com rigor 

metodológico. 

A IES entende que a capacidade de criar e de trabalhar com o conhecimento pode 

garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país de 

forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e trabalhar o 

conhecimento é fundamental para uma nação. É dessa relação com o saber que se formam 

cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber que é assim construído percebe 

melhor a necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um maior 

número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de homem, de 

educação e de ensino compreende melhor a responsabilidade social de sua profissão num 

país ainda tão carente de formados em nível superior. Enfim, é um profissional que é 

sensível aos problemas que a sociedade enfrenta.  

 

3.7 Metodologias de ensino 

 

A formação do aluno do Curso de Psicologia prioriza a aprendizagem ativa e a 

construção individual e coletiva do conhecimento. O corpo docente atua como mediador do 

processo de aprendizagem do aluno. Todo corpo administrativo e de apoio  busca integrar-

se  e facilitar esse processo.  

O curso não pretende apenas ensinar psicologia, mas pretende oportunizar ao aluno 

possibilidades para que ele aprenda a “ser psicólogo”, para que ele seja ativo no processo de 

aprendizagem. 

Por isso as atividades de ensino enfatizam a integração e o diálogo entre as disciplinas, 

estimulando uma reflexão constante que leva ao aprofundamento da compreensão do que 

vem a ser a identidade, o papel, as competências, os objetivos, as práticas e as 

responsabilidades que caracterizam o profissional psicólogo. 

Para alcançar esse objetivo, o curso estabelece como princípio a responsabilidade 

pessoal do aluno pela construção de seu conhecimento. Esse processo é constantemente 

avaliado não apenas pelo corpo docente, mas também pelo próprio aluno. Esse último deve 

passar por momentos de avaliação em que ele possa identificar o que já aprendeu, o que 

não aprendeu, o que deveria ter aprendido e ainda o que precisa aprender.   



 O professor deve orientar o aluno para que ele venha a adquirir a capacidade de lidar 

com o novo, com a incerteza e para que saiba distinguir o que é permanente do que é 

transitório. Para isso, os professores do curso de Psicologia devem incentivar os alunos à 

pesquisa de sua realidade e de sua própria ação. Esse pressuposto da metodologia de ensino 

denota a coerência entre a formação oferecida e a prática vivida do professor/aluno, 

proporcionando ao discente a construção da autonomia intelectual, condição para a atuação 

pedagógica e para o prosseguimento da formação. 

Esse percurso deve ser planejado a partir dos módulos de disciplinas e da disciplina 

nuclear garantindo o envolvimento do aluno em atividades individuais e em grupo, tais 

como, aulas, conferências e palestras, exercícios de laboratório e de observação do 

comportamento humano em diferentes contextos, oportunidades de participação em 

projetos de pesquisa, monitorias, consultas supervisionadas em bibliotecas, aplicação, 

avaliação de estratégias, técnicas, recursos psicológicos, visitas documentadas e projetos de 

extensão. 

Todas essas atividades devem se organizar a partir da estrutura curricular. Para que 

essa última seja efetiva em cada período letivo do curso, propomos que as disciplinas 

dialoguem entre si através de um núcleo articulador. Esse núcleo é composto pela disciplina 

Ser Psicólogo que atravessa toda a formação, do primeiro ao último período. Essa disciplina 

deve promover o diálogo  com todas as demais, proporcionando ao aluno um momento de 

prática e reflexão multidisciplinar integradora.  

Além disso, existem subgrupos de disciplinas que dialogam entre si formando 

módulos. Essas disciplinas devem programar trabalhos que exijam do aluno a integração dos 

conteúdos daquele módulo, podendo realizar aulas, visitas, práticas, entrevistas e avaliações 

em conjunto. As  disciplinas não são concebidas enquanto unidades delimitadas e rígidas, 

pelo contrário, elas são concebidas enquanto unidades com limites fluidos que estabelecem 

relações com as demais a fim de compor um todo. Esse todo é articulado sincronicamente e 

diacronicamente, ou seja, durante cada semestre as disciplinas se articulam horizontal e 

verticalmente, num movimento de aprofundamento. As disciplinas se articulam com as 

demais do mesmo semestre e com a dos semestres precedentes.  

Os critérios para aglutinação das disciplinas em módulos seguem uma lógica do diálogo 

teórico/prático que permite uma relação multi ou interdisciplinar entre esses campos 

específicos do conhecimento. Outro fator aglutinador das disciplinas em módulos considera 



a possibilidade de construção de um programa coletivo, considerando os objetivos, metas e 

procedimentos didáticos (particulares e coletivos)gerando uma avaliação conjunta que se 

somará as avaliações de cada disciplina para formar uma nota do modulo. Esse programa 

disciplinar coletivo estingue os antigos “planos de ensino”, que eram realizados 

individualmente. Os professores dos módulos dialogam no planejamento, na execução e 

realizam avaliações periódicas acerca do desempenho (particular e coletivo) do módulo.   

Essa articulação deve ser garantida pelo docente da disciplina Ser Psicólogo que deve 

assumir a tarefa de promover o diálogo não apenas em sua disciplina, mas em todas as 

outras do semestre. O docente dessa disciplina terá como atribuições estabelecer uma 

meta-síntese reflexiva para o período em questão. Essa disciplina nuclear propõe 

mecanismos e procedimentos didáticos-metodológicos para a realização dos objetivos gerais 

da disciplina. A meta-síntese constiui-se no diálogo multidisciplinar (por considerar a 

relevância dos saberes disciplinares das matérias do período) que abordam seus respectivos 

temas, buscando, dessa forma, uma compreensão interdisciplinar (decorrente da prática 

multidisciplinar). Enfim, a proposta de meta-síntese permite o diálogo multidisciplinar com 

foco na construção interdisciplinar do conhecimento. 

Para alcançar esse diálogo, a disciplina “Ser Psicólogo” possui uma temática 

integradora que remete às responsabilidades sociais do psicólogo relacionadas aos 

conteúdos ensinados no semestre. O tema integrador tem o objetivo de reunir os conteúdos 

do semestre em uma reflexão ética e identitária sobre a prática profissional. Essa proposta  

exige um maior compromentimento do corpo docente no processo de construção do 

conhecimento no decorrer de todo o curso. Dessa forma, a articulação entre a prática 

docente e os processos de gestão da matriz curricular tornam-se diferentes do modelo 

disciplinar (Plano de Ensino), na medida em que essa prática exige a socialização do processo 

de aprendizagem pelo colegiado. 

Essa integração das disciplinas deve respeitar a matriz curricular com a preocupação 

de garantir os conteúdos dos eixos estruturantes do curso. Para isso cada disciplina na 

matriz tem identificado o eixo ao qual pertence, devendo portanto contemplar em seus 

objetivos os conteúdos do seu respectivo eixo estruturante. 

As parcerias já existentes ou previstas para se firmarem com diferentes unidades 

externas devem, ainda, propiciar cenários de práticas complexos, nos quais o aluno será 

desafiado a transformar seu conhecimento adaptando-o as circunstâncias particulares de 



cada situação. Ao longo do curso, as disciplinas de estágio básico promovem uma gradual 

aproximação do aluno com os diferentes campos de trabalho pela  observação diagnóstica e 

pela construção de projetos culminando nos estágios supervisionados nos quais o aluno 

poderá atuar. 

Além disso, as atividades de extensão enriquecem o percurso do aluno com 

experiencias de aproximação da comunidade, por meio de práticas supervisionadas por 

professores. Além disso as oportunidades de pesquisa promovem a produção do 

conhecimento científico integrando ensino pesquisa e extensão. Dessa forma, buscamos que 

o aluno seja sujeito do conhecimento, capaz de produzi-lo e  aplica-lo visando ao bem da 

comunidade. 

 

3.8 Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, possibilitando diagnosticar 

as  dificuldades a serem superadas, observando as competências a serem constituídas e 

identificando mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

Os critérios de avaliação são explicitados no planejamento e compartilhados com os 

alunos de forma a orientar o trabalho dos formadores e dos acadêmicos, possibilitando a 

construção de um processo pessoal de formação. 

Os instrumentos de avaliação serão diversificados, como:  seminários, trabalhos 

individuais ou em grupo, participação do aluno em sala de aula, debates e reflexões, provas 

objetivas e discursivas e outros previamente aprovados pelo colegiado de professores. Os 

critérios de aprovação referentes à notas e à frequência  são orientados pelo Regimento 

Interno do Centro Universitário de Anápolis. 

A cada semestre serão realizados três momentos de avaliação por disciplina. Em  dois 

desses momentos há uma avaliação interdisciplinar. Os resultados obtidos por meio dos 

instrumentos de avaliação indicados  na programação  das disciplinas serão traduzidos em 

notas,  três por período letivo: 

- A primeira avaliação é exclusiva da disciplina, ficando a critério do professor defini-

la em seu planejamento; 



- A segunda nota é composta por 50% da nota da disciplina definida pelo professor e 

50% da nota de uma avaliação interdisciplinar realizada em forma de prova objetiva de todas 

as disciplinas do semestre letivo além de conteúdos gerais.  

- A terceira avaliação deve conter um trabalho interdisciplinar  planejado entre as 

disciplinas dos módulos, devendo conter um trabalho de síntese de conteúdos das 

disciplinas, da interdisciplinariedade e do contexto social. Essa última nota é nomeada de 

“nota do módulo”.  

O acadêmico que obtiver a média das notas igual ou superior a sessenta (60) e 

frequência mínima de 75% será aprovado na disciplina. O acadêmico cuja média final for 

inferior a sessenta (60) fica reprovado na disciplina, devendo cursá-la novamente.  

Cada módulo de disciplinas que compõem o semestre deve gerar uma nota final 

sendo esta resultante de métodos avaliativos pactuados entre os professores do módulo, e 

descrito no plano do módulo. Essa nota pode resultar de provas ou trabalhos. Ela será 

somada as notas das disciplinas computando a terceira nota necessária para fechar a média 

final. 

Nota final de cada disciplina= 1ª avaliação (da disciplina) + 2ª avaliação (disciplina + 

prova interdisciplinar) + 3º avaliação (disciplina + nota de módulo)/3. 

A nota da disciplina “Ser Psicólogo” não computa a nota de módulo da terceira 

avaliação, pois ela não participa de módulos, permanecendo como núcleo integrador de 

todas as disciplinas do semestre. 

 

3.9 Estágio curricular supervisionado  

 

Nos estágios profissionais os discentes terão a oportunidade de observar e 

experimentar as práticas cotidianas do exercício da profissão. Os estágios supervisionados 

do curso estão organizados em dois momentos.  

Num primeiro momento, eles estão organizados em disciplinas que se iniciam no 

quarto período do curso, tais como: Estágio básico em psicologia escolar e educacional, 

Estágio básico em psicologia jurídica, Estágio básico em psicologia do trabalho e das 

instituições, Clínica em saúde I , II e III. Essas disciplinas propõem uma aproximação através 

de observação e elaboração de um diagnóstico do campo de trabalho, de um projeto de 



intervenção, sem propor que o aluno atue e de oficinas de trabalho baseadas em 

metodologias ativas através de casos clínicos. 

Num segundo momento, os estágios estão organizados a fim de promover a atuação 

do aluno em áreas específicas. Nesse caso, encaixam-se o estágio supervisionado específico I 

e II, cada um com carga horária de 220 horas, totalizando 440 horas. Estes tem por 

finalidade um aprofundamento nas áreas de maior interesse do discente, conforme 

propõem as diretrizes curriculares da Resolução n.5 de 2011. Em reuniões do NDE, ficou 

decidido que os discentes terão a oportunidade de escolher, segundo o número de vagas, 

entre duas grandes áreas de atuação do psicólogo na atualidade: 

1- Área Saúde e Clínica: na qual o discente estagiará em unidades do Sistema Único de 

Saúde, Instituições Privadas, Filantrópicas e/ou ONG (Organizações Não Governamental), 

podendo atuar em um ou mais níveis de assistência. Nesse caso caberá ao coordenador 

desta área estabelecer os campos de prática e os rodízios de discentes em cada campo. 

O estagiário em psicologia clínica e da saúde poderá ter a oportunidade de:  

a) Aplicar o conhecimento científico relevante à sua prática clínica; 

b) Estabelecer vínculo terapêutico que favoreça um espaço de fala para o paciente, 

familiares e/ou cuidadores; 

c) Demonstrar aplicação efetiva, oportuna e apropriada das intervenções preventivas 

e/ou terapêuticas à prática clínica; 

d) Realizar acolhimento com pacientes que se internarem para cirurgia e seus 

acompanhantes; 

e) Realizar atendimentos na comunidade; 

f) Realizar atendimentos em salas de espera, quartos, leitos de enfermarias e em 

Unidades de Terapia Intensiva; 

g) Realizar psicodiagnósticos em diferentes fases do ciclo vital; 

h) Selecionar e utilizar métodos de investigação diagnóstica considerando custo e 

efetividade das mesmas, respeitando-se os princípios éticos; 

i) Realizar atendimento psicoterápico em diferentes fases do ciclo de vida; 

j) Realizar interconsulta com demais membros da equipe de saúde; 

k) Elaborar laudos e pareceres para equipe de saúde; 

l) Elaborar em conjunto com a equipe multiprofissional programas de 

seguimento/adesão de tratamentos médicos; 



m) Apoiar e orientar as famílias de pacientes hospitalizados; 

n) Atuar nas urgências psicológicas (unidades de saúde, ambulatórios e hospitais) 

através de plantões psicológicos; 

o) Atuar nos cuidados paliativos; 

p) Desenvolver atividades de pesquisa. 

A UniEVANGÉLICA mantém convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, 

e está preparando a inserção desses estagiários no Sistema Único de Saúde. 

2- Área Social e Clínica: na qual o discente estagiará em organizações e/ou instituições 

públicas, privadas ou mistas e ainda do terceiro setor. O aluno poderá atuar em psicologia 

do trabalho, comunitária, jurídica e escolar. Nesse caso caberá ao coordenador desta área 

estabelecer os campos de prática e os rodízios de discentes em cada campo. 

O estagiário em psicologia social poderá ter a oportunidade de:  

a) Aplicar o conhecimento científico relevante à sua prática nas situações de campo; 

b) Estabelecer vínculo terapêutico que favoreça um espaço de fala para o paciente, 

usuários, colaboradores, familiares e/ou cuidadores; 

c) Demonstrar aplicação efetiva, oportuna e apropriada das intervenções preventivas 

e/ou terapêuticas aos cenários sociais e organizacionais; 

d) Realizar acolhimento com pacientes e/ou usuários dos serviços; 

e) Realizar atendimentos na comunidade; 

f) Realizar atendimentos individuais ou em grupos; 

g) Realizar psicodiagnósticos em diferentes fases do ciclo vital; 

h) Selecionar e utilizar métodos de investigação diagnóstica considerando custo e 

efetividade das mesmas, respeitando-se os princípios éticos; 

i) Redigir laudos e perícias considerando os diversos contextos de práticas; 

j) Participar de discussão de casos em equipes multiprofissionais; 

k) Realizar diagnóstico dos contextos sociais ou organizacionais; 

l) Elaborar em conjunto com a equipe multiprofissional projetos sociais de 

enfrentamento de demandas sociais específicas; 

m) Apoiar e orientar as famílias em situação de vulnerabilidade; 

n) Atuar e gerir os recursos humanos das organizações; 

o) Atuar em processos seletivos; 

p) Desenvolver atividades de pesquisa. 



Esses campos de estágio estão sendo preparados através de convênios com 

organizações e/ou instituições públicas, privadas ou mistas e ainda do terceiro setor. 

As atividades de estágio se iniciarão no primeiro semestre de 2018 quando a primeira 

turma chegar no 9º período.  

O aluno deverá estar regularmente matriculado e ter aprovação em disciplinas que são 

pré-requisitos. 

Cada área deverá contar com um Coordenador que será responsável por elaborar e 

divulgar edital com número de vagas, explicitando os tipos de atividades e os campos de 

atuação, promovendo processo seletivo para os alunos, designando os professores 

supervisores e planejando com eles os planos de ensino e formas de avaliação. Devem ainda 

efetivar e manter convênios para a manutenção e abertura de campos de estágio. 

A avaliação prática do estagiário será realizada pelos supervisores do Estágio, 

considerando os critérios definidos no regulamento de estágio, gerando uma nota de 0 a 

100. Serão aprovados os que obtiverem nota igual ou superior a 60 e frequência igual ou 

superior a 75%. 

Ainda que dentro do limite, as faltas não poderão prejudicar o atendimento de acordo 

com as normas de cada Estágio, podendo gerar uma redução da nota atribuída pelo 

desempenho do aluno. As normas e procedimentos do estágio curricular supervisionado 

encontram-se definidos em regulamento próprio (Anexo ao PPC). 

 

3.10 Atividades práticas de ensino 

A carga horária destinada a atividades práticas na matriz curricular do curso é de 200 
horas aulas que equivale a 4,2% da carga horária total do curso. Essas atividades são 
registradas nos planos de ensino e implementadas no cotidiano acadêmico através 
de alguns tipos de atividades que discriminaremos a seguir: 

1- Atividades práticas enquanto conteúdo transversal: são propostas do docente nas 
quais os alunos participam de dinâmicas de grupo, visitas de reconhecimento da 
realidade, entrevistas com profissionais, construção de instrumentos de pesquisa, 
aplicação dos mesmos, submissão a testes psicológicos em sala de aula e correção 
dos mesmos. 

2- Atividades de laboratório: Aulas práticas de anatomia e fisiologia em laboratórios 
equipados com peças humanas e ou sintéticas; aulas no Laboratório de 
Aprendizagem e Análise Biocomportamental (LAAB) com as caixas de Skinner para 
modelização com animais; aulas de estatística no laboratório de informática onde os 
alunos aprendem a fazer as análises do Programa Statistica 13.2. 



3- Disciplinas nomeadas de Estágio Básico: propõem uma aproximação através de 
observação e elaboração de um diagnóstico do campo de trabalho e de um projeto 
de intervenção, sem propor que o aluno atue (Estágio básico em psicologia escolar e 
educacional, Estágio básico em psicologia jurídica, Estágio básico em psicologia do 
trabalho e das instituições, Clínica em saúde I ) além das disciplinas que oferecem 
oficinas de trabalho utilizando metodologias ativas de aprendizagem ( Clínica em 
Saúde II e III). 

4- Disciplinas nomeadas de estágio supervisionado específico I e II: promove a 

atuação do aluno sob supervisão de docentes habilitados com carga horária de 220 

horas, totalizando 440 horas (organizado conforme o item 3.9). 

 

3.11 Atividades complementares  

 

Consta na matriz curricular 200 horas/aula de atividades complementares (teórico-

práticas) em áreas específicas de interesse dos alunos, por meio da iniciação científica, da 

extensão, da monitoria e atividades extracurriculares. Essas atividades serão cumpridas ao 

longo do curso.  

As Atividades Complementares, cuja obrigatoriedade está em consonância com o 

Projeto Pedagógico do Curso e as Diretrizes Curriculares vigentes, têm a finalidade de 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

 Complementar a formação profissional e social; 

 Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da 

sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 

 Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, horizontal e verticalmente; 

 Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às experiências 

profissionalizantes julgadas relevantes para a psicologia; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual 

e coletiva e a participação em atividades de extensão. 



A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 

colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver regularmente 

matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 

São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos seguintes 

grupos: 

Grupo 1 – atividades esportivas, artísticas, culturais, sociais e humanísticas tais como 

torneios; campeonatos; coral; grupos de teatro, dança e música; representação acadêmica 

junto aos Órgãos Colegiados da UniEVANGÉLICA, entidades de Classe ou Profissionais; 

atividade de voluntariado; campanhas beneficentes e beneméritas; entre outras do gênero. 

Grupo 2 – atividades técnico-científicas relacionadas à área de conhecimento do 

curso, como palestras; seminários; visitas técnicas; congressos; cursos extracurriculares; 

estágios voluntários; monitoria; jornadas acadêmicas; workshops; disciplinas optativas; 

entre outras do gênero. 

Grupo 3 – atividades relacionadas a programas e projetos institucionais, como 

iniciação científica; extensão; grupos de estudo ou pesquisa; produção intelectual e técnico-

científica; publicações em anais; revistas e jornais; entre outras do gênero. 

O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua própria 

conveniência, oportunidade, interesse e compatibilidade de horário com disciplinas 

curriculares.  

As normas e procedimentos das Atividades Complementares encontram-se definidos 

em regulamento próprio.  

 

3.12 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se numa atividade acadêmica de 

sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão ou curso 

de graduação, desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja 

exigência é um requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma.  

Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-relacionam os 

conteúdos das disciplinas estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora da 

instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o campo de conhecimento. 



O trabalho de conclusão de curso (TCC) está previsto na matriz curricular no nono e 

no décimo período do curso de Psicologia, com 80 horas cada, totalizando 160 horas. 

Em reunião de colegiado, ficou definida a modalidade de trabalho acadêmico, o 

número de alunos por trabalho, as responsabilidades do orientador e algumas linhas gerais 

que possibilitou a construção de um regulamento. 

Os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso são: 

 Oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa;  

 Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; 

 Garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, 

inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

 Subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos conteúdos 

programáticos das disciplinas integrantes do currículo. 

O TCC será realizado em dupla de alunos e elaborado na modalidade de artigo ou 

monografia, ficando a critério do professor orientador definir qual modalidade será mais 

adequada em cada caso.  

Tanto na modalidade artigo científico quanto na modalidade monografia, o conteúdo 

do TCC deve ser uma pesquisa científica com metodologia qualitativa, quantitativa ou mista, 

sendo aceitos estudo empírico, revisão sistemática da literatura, relatos de experiência e 

estudos de caso. 

O Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA conta com um Coordenador do Trabalho de 

Conclusão de Curso responsável pela sua operacionalização e permanente avaliação das 

atividades docentes e discentes. Ele é responsável por coordenar o processo da escolha de 

professores orientadores pelos acadêmicos, estabelecendo o plano e cronograma de 

trabalho e as normas, procedimentos e critérios de avaliação.   Os professores 

orientadores terão a função de orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do 

trabalho em todas as suas fases, cumprindo o plano e cronograma de trabalho. 

O processo de orientação será formalizado mediante assinatura de Termo de 

Compromisso onde os professores orientadores assumem a responsabilidade pela 

orientação do trabalho de acordo com o regulamento estabelecido. 

A avaliação do TCC compreenderá o acompanhamento contínuo pelo professor 

orientador e a avaliação final pela Banca Examinadora, que envolve a apreciação do trabalho 

escrito e da apresentação oral. 



A Banca Examinadora será composta pelo orientador, que a presidirá, um professor 

do curso de Psicologia da UniEvangélica e um convidado externo, que poderá ser de outros 

cursos da UniEvangélica, de outras Instituições de Ensino Superior ou profissional da área 

temática do TCC. 

As normas e procedimentos do TCC encontram-se definidos em regulamento próprio 

(Anexo ao PPC).  

 

3.13 Apoio ao discente 

 

Como trabalho de apoio aos acadêmicos, a Instituição oferece vários programas que 

atendem diferentes necessidades do alunado. São eles: 

- UniSOCIAL – Departamento de Filantropia  e Assistência Social - A UniEVANGÉLICA, 

em sintonia com sua política de filantropia e inclusão social, tem a preocupação de conceder 

aos alunos condições de acesso e permanência no ensino superior. Entre os instrumentos 

utilizados com tal propósito estão os programas de Bolsas de estudo aos alunos de 

graduação com comprovada carência financeira de acordo com suas necessidades e os 

financiamentos. 

Dentre os programas temos: Bolsa Filantrópica, ProUni – Programa Universidade para 

Todos, Bolsa Universitária – OVG, e todo processo de gestão relacionado à manutenção do 

caráter filantrópico da AEE (emissão de relatórios para o MEC, Ministério da Justiça, 

Conselho Municipal de Assistência Social e outros), e acompanhamento e controle da 

concessão de bolsas para fins da comprovação da gratuidade. 

Entre os Programas de Bolsas de Estudo Institucionais, destacam-se:  

- PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS AEE – FILANTROPIA (Portaria AEE nº 018 de 

08/06/2007): a Instituição, atendendo às exigências legais da Filantropia e Assistência Social 

e de acordo com a disponibilidade de recurso próprio, disponibiliza bolsas de estudo 

parciais, de acordo com a análise global dos aspectos relacionados ao perfil socioeconômico 

do grupo familiar do aluno. A definição do percentual para a concessão de bolsas de estudo 

é prerrogativa exclusiva da Instituição. Para renovação da bolsa de estudo é verificado o 

desempenho acadêmico.  

- BOLSA LICENCIATURA: é uma bolsa institucional concedida aos acadêmicos do curso 

de Pedagogia, estendida ao curso de bacharelado em Fisioterapia.  



- NIVELAMENTO, MONITORIA E TUTORIAS: visam resgatar conhecimentos essenciais 

para o bom desempenho acadêmico.  A monitoria consiste em um tipo de apoio pedagógico, 

por meio do qual um aluno- monitor é o facilitador do processo ensino aprendizagem, 

mediante conteúdos significativos para o discente que procura ajuda. A monitoria consiste 

também em uma ferramenta importante para preparo de futuros docente, propiciando a 

aproximação professor-aluno, criando um importante espaço de debate e construção 

coletiva do conhecimento. 

No curso de Psicologia, os aspirantes a monitores se submetem ao processo de 

avaliação seletiva aplicada pelo professor responsável pela disciplina, e apresentam um 

projeto de trabalho com vigência de 6 meses ou um ano. O monitor é orientado pelo 

docente da disciplina, sendo que sua carga horária é regulada pela coordenação pedagógica 

com certificação da secretaria geral do Centro Universitário. 

A monitoria é uma atividade voluntária, extracurricular, não remunerada.  

- UniATENDER - Núcleo de Apoio ao Discente: desenvolve diferentes programas de 

orientação e apoio. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os 

discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua 

formação humana e profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios 

éticos e cristãos, convivência saudável e responsabilidade social. O Núcleo atende à política 

institucional e procura atender às diretrizes e exigências do Ministério da Educação, quanto 

ao atendimento do aluno e ao acompanhamento do egresso, bem como promove ações e 

prioridades estabelecidas pelo Planejamento Estratégico da Instituição.  

Integram este Núcleo: 

- OUVIDORIA (canal de transparência, central de informação, banco de dados). A 

Ouvidoria Geral está vinculada diretamente à Pró – Reitoria Acadêmica (PROACAD) e a 

Reitoria da UniEVANGÉLICA e cumpre a finalidade de levar as reclamações, sugestões e 

elogios postados pelos os usuários. 

- INCLUSÃO SOCIAL (deficientes, grupos étnicos e socioeconômicos): é um programa 

de inclusão social que mantém interface com os setores, comunidade e cursos, na discussão 

e promoção de políticas e ações inclusivas com vários grupos sociais, dentre os quais os 

portadores de necessidades especiais, afrodescendentes e familiares de usuários de drogas e 

encontros sistemáticos com os alunos portadores de necessidades especiais (auditiva, visual, 



motora) com atendimento personalizado. Sugere as adaptações físicas e outras que se 

fizerem necessárias para o processo de inclusão.  

- POLÍTICAS SOBRE DROGAS (atenção à dependência química, prevenção e pesquisa 

sobre drogas): faz um trabalho permanente de valorização da vida, de prevenção ao uso 

indevido de drogas e de inclusão social. São desenvolvidas as seguintes ações: 

conscientização e discussão destas questões por meio de fóruns, seminários, palestras, 

campanhas; atendimento diário de usuários ou não usuários de drogas; desenvolvimento de 

ações de valorização e melhoria da qualidade de vida (saúde, artes, cultura etc.) em parceria 

com os cursos da Instituição e; eventos, exposições e campanhas que afirmem o valor da 

vida como a melhor forma de prevenção ao uso indevido de drogas, junto aos Diretórios 

Acadêmicos e diversos setores da UniEVANGÉLICA. 

- CONCLUINTES E EGRESSOS: tem como objetivo o acompanhamento dos concluintes 

e egressos, de sua atuação na sociedade, de seu desempenho profissional e da continuidade 

de sua formação é fundamental para a avaliação do desempenho dos Cursos e da 

Instituição, subsidiando as mudanças, melhorias e todo o planejamento pedagógico e 

administrativo.  O programa realiza as seguintes ações e atividades: realização, semestral, da 

“Noite do Concluinte”; cadastramento e recadastramento permanentes, que possibilitem a 

atualização do Banco de Dados dos Egressos; disponibilização do cartão fidelidade que 

estende aos ex-alunos os programas e serviços oferecidos aos discentes da Instituição 

(Biblioteca, Academia e Cursos Especiais etc.); realização, no decorrer do ano, de encontros 

de egressos em parceria com os vários cursos, inclusive com resgate da memória histórica 

dos egressos. 

-ACOLHIDA AOS INGRESSANTES: promove no início de cada semestre uma 

programação de Acolhida com a participação da Reitoria e da Pró-Reitoria com palestra, 

informações sobre a Instituição: missão, serviços oferecidos aos alunos etc. Os diretores 

apresentam as informações específicas no âmbito de cada curso, promove visitas às 

dependências e setores: Biblioteca, Secretaria Geral, UniATENDER, UniSOCIAL. 

- CAPELANIA: desenvolve um trabalho de aconselhamento e orientação aos alunos 

que a procuram e assessora os “clubinhos bíblicos” que acontecem uma vez por semana em 

vários cursos, durante o intervalo das aulas. Está sendo implantado o “disque pra vida” – um 

acesso por telefone, onde poderão ouvir mensagem rápida de consolo, esperança e vida. 

 



3.14 Responsabilidade social  

 

A Instituição possui um Departamento de Filantropia – UniSocial, ligado à Pró-

Reitoria Administrativa, voltado à implementação de políticas de concessão de bolsas de 

estudo e prestação de serviços de assistência social, atendendo sua natureza filantrópica e 

propiciando à comunidade carente o acesso à educação superior, com vistas à formação 

humana e profissional.  

A uniEvangélica atua em sintonia com sua política de filantropia e inclusão social 

oferecendo aos estudantes condições de acesso e permanência na educação básica e 

superior, com a concessão de programas de bolsa de estudo integral, parcial e o 

Financiamento Estudantil (FIES). O UniSOCIAL é o departamento responsável pela gestão dos 

programas de bolsas como o ProUni, a Bolsa Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o 

Departamento do FIES, que atua na gestão do financiamento estudantil. 

O UniATENDER promove ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e igualdade étnico-racial. Para tanto, oferece suporte técnico e científico voltado 

para a cidadania e  responsabilidade social. 

A Instituição preocupa-se em propiciar condições para o acompanhamento, 

orientação e apoio aos alunos. O objetivo primordial de suas ações é a formação humana e 

profissional, fundamentada em valores éticos cristãos, e no desenvolvimento de 

competências e habilidades. Para tanto, oferece suporte técnico e científico eficaz a uma 

formação voltada para a cidadania e a responsabilidade social. A UniEVANGÉLICA possui, 

ainda, uma política de educação inclusiva, de defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

O Balanço Social da Instituição apresenta as ações desenvolvidas para a comunidade 

em suas diversas modalidades. O curso de Enfermagem realiza diversas ações de extensão, 

promove eventos, cursos, prestação de serviços e desenvolvimento de projetos, além do 

atendimento diário à comunidade acadêmica e externa do Ambulatório de Enfermagem – 

UniCUIDAR. 

Implementar a qualificação, valorização e promoção dos recursos humanos – 

docentes e técnicos administrativos, envolvendo-os no compromisso e responsabilidade 

institucional. 

 



3.15 Processos de avaliação do curso 

 

O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos da 

UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, contando com a colaboração e 

acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico. Esse Núcleo integra a Pró-

Reitoria Acadêmica e é composto pelas Coordenadorias de Planejamento, Apoio ao Docente 

e Avaliação e Qualificação Pedagógica.  

Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação vigente, 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para elaboração de projetos 

pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do ForGRAD. 

A avaliação de cada projeto é também de responsabilidade da CPA - Comissão 

Própria de Avaliação da UniEVANGÉLICA e de cada curso, e preconiza um processo contínuo 

de avaliação, que visa à flexibilidade para que possíveis equívocos sejam dirimidos durante o 

processo ou para a validação do trabalho realizado.  Esta autoavaliação deve levar em 

consideração a articulação entre Projeto Pedagógico do curso e PDI (articulação do projeto 

com a visão e missão institucional); a coerência entre o Projeto Pedagógico do Curso, 

Diretrizes Curriculares de cada curso e os Padrões de Qualidade; a articulação entre o 

Projeto Pedagógico do Curso e as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior (INEP). 

O principal objetivo da autoavaliação é identificar, de forma sistemática, as 

potencialidades e fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico do 

curso e, a partir de dados confiáveis, propor as melhorias necessárias.  

Desta forma, propomos procedimentos sistemáticos de melhorias decorrentes da 

análise dos resultados das avaliações internas (autoavaliações, avaliações da SEA) e externas 

(ENADE, CPC, avaliação in loco).  

O NDE é responsável pelo planejamento e acompanhamento dos processos de 

avaliação do curso, sendo suas atribuições elaborar e implementar o projeto de 

autoavaliação do curso. Para tanto, o NDE institui as Subcomissões Internas de Avaliação 

(SIAs) conforme as necessidades do curso, para coordenar todo o processo de 

operacionalização das avaliações internas. O fluxo das avaliações é definido pelo Colegiado 

do curso, em sintonia com o Projeto de Avaliação Institucional elaborado pela CPA. As 

avaliações do curso devem contemplar, além das dimensões que integram os instrumentos 

do MEC/INEP, os resultados do ENADE e das avaliações in loco. 



O curso de Psicologia realiza processos de avaliação a cada semestre letivo através 

das seguintes metodologias: 

- Questionários online: que são disponibilizados aos alunos via Liceu. Esse 

instrumento tem sido utilizado para avaliar novos professores semestralmente por um ano e 

professores da casa a cada biênio. Os professores são convidados também a preencher 

periodicamente uma auto avaliação online. Este tipo de instrumento foi utilizado ainda para 

avaliar a direção do curso e estruturas físicas tais como salas de aula, equipamentos, 

biblioteca, estacionamento e lanchonetes. A direção do curso, juntamente com o NDE, faz 

devolutiva das avaliações aos professores buscando alternativas de melhorias. As 

reclamações sobre a estrutura física são repassadas para os setores responsáveis em forma 

de solicitações, a fim de resolver os problemas. 

- Reuniões com representantes de turmas: realizadas com a direção do curso e 

professores do colegiado, a fim de ouvir os alunos e responder dúvidas. No período de 2014 

a 2017 foram realizadas 2 reuniões. 

- Reuniões semestrais com a primeira turma: iniciaram a partir de 2015-2 e são 

realizadas pela direção do curso, pois se percebeu que era necessário ouvir as reclamações e 

reivindicações da primeira turma no meio do semestre a fim de evitar que os problemas se 

arrastassem até o final. Essas reuniões ajudam a ajustar o planejamento docente à 

realidade. O conteúdo dessa reunião é discutido pela direção com os professores 

individualmente, gerando decisões e ações para melhorias, sendo que alguns aspectos são 

levados para discussão nas reuniões de colegiado. 

- Reuniões de colegiado para planejamento e conselho de classe- nas quais se 

discutem os trabalhos de módulo e as atividades interdisciplinares a fim de efetivar a 

estrutura modular da matriz. Também se discute as características de cada turma, 

conversando sobre os alunos que necessitam de cuidado ou atenção, como alunos com 

deficiências ou dificuldades, com muitas repetências, em uso de drogas, com problemas 

psiquiátricos e/ou emocionais.  

Os resultados dessas avaliações internas do curso de Psicologia geram um relatório 

anual que faz parte de uma avaliação geral realizada pelo Programa de Avaliação 

Institucional da UniEVANGÉLICA. Este se caracteriza como um processo de descrição, análise 

e crítica da realidade da Instituição com a participação dos diferentes setores. Por meio de 



uma avaliação emancipatória e diagnóstica, o programa busca contemplar as 10 dimensões 

do SINAES (Sistema Nacional da Educação Superior) para a avaliação institucional. 

 

3.16 Articulação entre a graduação e a pós-graduação 

 

O corpo docente do curso de Psicologia, levando em conta as necessidades regionais 

e o mercado de trabalho, se organizou a fim de propor dois cursos de pós-graduação latu 

sensu: Psicologia Jurídica e Psicologia da Saúde.  

Esses projetos contam com o apoio e a previsão da vinda de docentes de outros 

municípios a fim de promover trocas profissionais que gerem novos conhecimentos. 

As atividades de pesquisa e o início das atividades dos TCCs são direcionados para 

que os alunos do curso deem continuidade a seus estudos em cursos de pós-graduação. 

 

4 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 

4.1 Direção do curso  

 

As atribuições dos diretores de curso do Centro Universitário, definidas no Estatuto do 

Centro Universitário, são as seguintes: 

a) Representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro Universitário; 

b) Deliberar sobre os procedimentos e relatórios oriundos da ouvidoria-geral; 

c) Dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo 

Instituto ao qual esteja subordinado, bem como a assiduidade dos professores e demais 

funcionários administrativos; 

d) Sugerir à Superintendência do Instituto a contratação ou dispensa de pessoal 

docente e técnico-administrativo; 

e) Apresentar, semestralmente, ao Superintendente do respectivo Instituto, relatório 

de suas atividades e do seu curso; 

f) Acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados, superintendências e Reitoria, 

zelando pelo bom andamento das suas atividades; 

g) Propor e administrar o plano orçamentário do curso; 



(h) Promover a autoavaliação do curso e socializar os resultados das atividades 

gerenciais e acadêmicas do Diretor; 

A coordenação das atividades administrativas, didáticas e pedagógicas do curso de 

Psicologia é exercida pela Direção. As atividades práticas desenvolvidas pelo Diretor na 

coordenação do curso são as seguintes: 

a) Observar o desenvolvimento das disciplinas e do cronograma do curso; 

b) Organizar e acompanhar os programas e eventos de extensão e de pesquisa; 

c) Zelar pela manutenção do bem-estar dos professores e alunos; 

d) Cumprir os despachos legais pertinentes ao curso; 

d) Dirigir as reuniões do colegiado de professores e do NDE; 

e) Participar de reuniões da Reitoria, Pró-reitorias, do Colegiado de Diretores e outras, 

quando convocado. 

O diretor do curso deve ainda participar dos seguintes órgãos colegiados acadêmicos: 

Conselho Acadêmico Superior (CAS), Colegiado de Diretores (CD), Colegiado de Professores 

do Curso (CPC) e Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

A Direção do Curso participa desses órgãos, visando à integração entre os diferentes 

setores e o compromisso com os objetivos, metas e ações, do Projeto Institucional e Projeto 

Pedagógico do Curso. 

A Direção do curso é atualmente assumida pela professora Drª. Lila Maria Spadoni 

Lemes, que participou deste projeto desde sua concepção. Ela possui doutorado em 

psicologia pela Université Renné Descartes, Sorbonne - Paris V, revalidado pela UnB. Possui 

graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás (1995) e mestrado pela 

Universidade Católica de Goiás (2005). Foi aluna de Michel-Louis Rouquette, discípulo e 

amigo de Serge Moscovici. Publicou o livro Psicologia aplicada ao direito pela editora Ltr, que 

se encontra em segunda edição e coordenou a publicação do livro Contribuições da 

Psicologia Social ao Direito, coletânea composta por textos de cinco universidades francesas 

e duas brasileiras. Leciona no curso de psicologia da PUC-GO e na Pós-graduação em 

Educação também da PUC-GO. Atualmente é professora titular da AEE, e trabalha em regime 

parcial se dedicando exclusivamente a direção e docência no curso de Psicologia, sendo que 

atua 20 h/a na direção, 2 h/a na presidência do NDE e 6 h/a em sala de aula. Está na 

docência (e na AEE) desde fevereiro de 2004, atuando principalmente nas áreas de ensino e 

pesquisa. 



 

4.2 Coordenação pedagógica 

 

A coordenação pedagógica do Curso de Psicologia visa garantir a qualidade das 

atividades docentes com intuito de assegurar a metodologia proposta baseada na 

aprendizagem ativa e na integração dos conteúdos.  

A coordenação pedagógica do curso de Psicologia é, atualmente, responsabilidade da 

professora Adrielle Beze Peixoto. A professora é mestre em Sociologia pela Universidade 

Federal de Goiás, especialista em Políticas Públicas, pela mesma universidade, e graduada 

em Ciências Sociais pela Associação Educativa Evangélica. Como docente, possui 14 anos de 

experiência na condição de professora adjunta do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEvangélica. Desde 2011 atua em funções relativas à prática-pedagógica, desempenhando 

ações referentes aos membros dos Núcleos Docentes Estruturantes, tendo sob sua 

responsabilidade coordenações de avaliação institucional e de reconhecimento de cursos de 

graduação pelo MEC e INEP. Tem ampla experiência com a criação, implementação e 

coordenação da prática interdisciplinar como metodologia de ensino em cursos de 

graduação. 

As atividades da Coordenação Pedagógica são as seguintes: 

a) Manter clima de cordialidade e respeito mútuo com o corpo docente, corpo 

discente e com o corpo técnico-administrativo; 

b) Acompanhar, analisar e orientar quanto aos procedimentos didáticos propostos 

pelos professores; 

c) Acompanhar, analisar e orientar quanto às avaliações desenvolvidas pelos 

professores do curso; 

d) Promover e incentivar a participação dos professores no planejamento e execução 

de atividades do curso (encontros, seminários, eventos); 

e) Observar o desenvolvimento das disciplinas e do cronograma do curso; 

f) Acompanhar periodicamente o lançamento de conteúdo, carga horária, frequência e 

notas nos diários de classe; 

g) Manter contato frequente com os representantes de turma e atender às demandas 

dos alunos; 



h) Garantir o diálogo entre as disciplinas dos módulos e a disciplina do núcleo 

integrador; 

i) Propor e organizar as atividades de extensão do curso de Psicologia; 

j) Manter e organizar a utilização dos laboratórios do curso de Psicologia; 

l) Reservar os laboratórios da AEE para a utilização do curso de Psicologia; 

m) Buscar e organizar campos de estágios curriculares e extracurriculares. 

 

4.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

 

O corpo docente se organiza em duas instâncias, a saber: o Colegiado dos Professores 

do Curso e o Núcleo Docente Estruturante. Essas instâncias têm competências diferentes e 

complementares. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é composto por cinco membros do Colegiado do 

Curso. O NDE tem finalidade consultiva e deliberativa para as decisões político-pedagógicas 

do curso. Ele visa a uma gestão democrática das questões que permeiam o cotidiano 

acadêmico, comprometido com a garantia dos pressupostos deste projeto. Tem o 

compromisso de se reunir com frequência, durante o período letivo, atendendo às 

convocações do Presidente do Núcleo, sendo este o Diretor do Curso.  

O NDE em conformidade com Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010, 

constitui-se da equipe docente destinada a participar do processo de gestão acadêmica e 

dos cursos de graduação. Ele tem por finalidade elaborar, avaliar, atualizar o projeto 

pedagógico do curso, discutir, aprovar à concepção do curso e acompanhar continuamente o 

processo de implementação, encaminhando ao colegiado do curso para aprovação. Cabe 

ainda ao NDE auxiliar o colegiado de curso na elaboração e revisão do projeto pedagógico do 

curso. 

A indicação dos membros do NDE será feita pelo diretor do curso, cuja designação 

oficial será feita em portaria expedida pela Reitoria, com mandato de três anos, 

assegurando-se sua renovação parcial, mediante avaliação do exercício da função. 

O NDE atualmente é composto por: 

Profª. Doutora Lila Maria Spadoni Lemes, regime parcial (Doutora em Psicologia pela 

Université Paris V) 



Profª. Mestre Tatiana Valéria Emidio Moreira, horista (Mestre em Psicologia pela 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás) 

Prof ª Ms. Joicy Mara Rezende Rolindo, regime integral (Mestre Em Educação pela 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás) 

Profª Ms. Núbia Gonçalves da Paixão Enetério, regime parcial (Mestre em 

Tecnologias Ambientais pela Universidade Federal do Mato Grosso).  

Profª Dra. Priscilla Machado Moraes, regime parcial (Doutora em Psicologia Clínica 

pela Universidade Católica de Pernambuco). 

 

4.4 Colegiado do curso 

 

O Colegiado do Curso terá como função o planejamento das atividades pedagógicas, 

considerando os programas das disciplinas, estratégias de ensino, atividades discentes e sua 

relação com a concepção do curso e o perfil do egresso. Suas atividades são dirigidas pelo 

diretor do curso e pelo NDE e incluem planejamento, formação docente e conselho de 

classe. Para isso, reúne-se em conjunto ou em comissão de professores por período.  

As comissões de professores do período letivo se reunirão para tratar de assuntos 

referentes à integração horizontal de conteúdos de cada período e para tratar de casos de 

dificuldades de alunos tais como: necessidade de nivelamento, problemas de disciplina e 

demais problemas que exijam uma decisão coletiva do colegiado que atua naquele período 

específico. Todo início de semestre letivo esta comissão se reúne para decidir sobre os 

trabalhos de módulo e a articulação interdisciplinar a partir da disciplina Ser Psicólogo. 

Além disso, no decorrer do período letivo, o colegiado de curso deve se reunir para 

tratar de assuntos importantes para o processo pedagógico e avaliar o desempenho do 

curso, dos professores e dos alunos.  Nas reuniões de colegiado também são oportunizadas 

formação docente a partir da discussão de textos sobre práticas pedagógicas no ensino 

superior e articulação ensino, pesquisa e extensão. Além disso, em algumas reuniões é 

realizado um conselho de classe no qual se discutem as características de cada turma e os 

casos particulares de alunos que necessitam de atenção especial. As decisões do colegiado 

de curso são registradas em ata. 

O colegiado de curso tem representação no Conselho Acadêmico Superior 

(CAS), no qual um professor o representa.  



 

4.5 Corpo docente  

 

Atualmente, o colegiado é composto por 23 professores, dos quais 5 (22%) são 

doutores, 17 (74%) são mestres e 1 (4%) especialistas. Desses, 4 (17%) trabalham em regime 

horistas, 7 (30%) em regime integral e 12 (53%) parcial. 

Todos os professores possuem em média mais de 5 anos de experiência docente e 

algumas publicações na área. 

1. Adrielle Beze Peixoto, Mestre, CPF : 838.459.251-91, Parcial, 12 anos de 

experiência de magistério superior. 

2. Arthur Vandré Pitanga,Doutor,  906.706.041-00, parcial, 7 anos de experiência de 

magistério superior. 

3. Cynthia Marques Ferraz da Maia, Mestre, CPF: 931.781.401.82, parcial, 3 anos de 

experiência de magistério superior. 

4. Elizabeth Cristina Soares, Mestre,  CPF : 236.568.891-49, Horista,  28 anos de 

experiência de magistério superior.  

5. Fernando Figueiredo dos Santos e Reis, Mestre, CPF: 023.811.431-73, Parcial, 2 

anos de experiência de magistério superior. 

6. George Martins Ney da Silva Júnior, Mestre, CPF: 633.874.177-72, Integral, 6 

anos de experiência de magistério superior. 

7. Geraldo de Lacerda Carvalho, Especialista, CPF: 068.158.041-00,Horista, 30 anos 

de experiência de magistério superior. 

8. Henrique Lima Ribeiro, Mestre, CPF: 037.500.371-16, Parcial, 3 anos de 

experiência de magistério superior. 

9. Joicy Mara Rezende Rolindo, Mestre, CPF: 455.797.411-20, Integral, 19 anos de 

experiência de magistério superior. 

10. Jorleide Lyra Pereira Bernardes, Mestre,  CPF : 070.813.161-15, Horista, 35 anos 

de experiência de magistério superior. 

11. Juliane Macedo, Mestre, CPF:359.644.801-87, Integral, 4 anos de experiência de 

magistério superior. 

12. Lila Maria Spadoni Lemes, Doutora, CPF: 633.397.901-59,Parcial, 13 anos de 

experiência de magistério superior. 



13. Margareth Regina Gomes V. de Faria, Doutora, CPF: 891.312.071-20, parcial, 12 

anos de experiência de magistério superior. 

14. Máriam Hanna Daccache, Mestre, CPF: 399.328.691-04, parcial, 9 anos de 

experiência de magistério superior. 

15. Núbia Gonçalves da Paixão Enetério, Mestre, CPF: 810.668.991-34, Integral, 21 

anos de experiência. 

16. Odiones de Fátima Borba, Doutora, CPF : 547.092.021-68, Integral, 19 anos de 

experiência de magistério superior. 

17. Priscila Santana, Mestre, CPF: 642.050.881-91, parcial, 12 anos de experiência de 

magistério superior. 

18. Priscilla Machado Moraes, Doutora, CPF: 984.014.165-15, Integral, 12 anos de 

experiência de magistério superior. 

19. Renata Silva Rosa Tomaz, Mestre, CPF: 712.133.761-49, Parcial, 7 anos de 

experiência de magistério superior. 

20. Robson Luís de Araújo, Mestre, CPF: 045.758.376-28, parcial, 15 anos de 

experiência de magistério superior. 

21. Tatiana Valéria Emidio Moreira, Mestre, CPF: 925.135.811-72, integral, 11 anos 

de experiência de magistério superior. 

22. Tiago Meireles do Carmo Morais, Mestre, CPF: 922.585.061-15, parcial, 9 anos de 

experiência 10 anos de experiência de magistério superior. 

23. Wilson Nunes, Mestre,CPF:957.123.218-15, horista, 20 anos de experiência de 

magistério superior. 

Apenas 4 professores possuem menos de 5 anos de experiência no magistério 

superior totalizando 19%. Portanto 81% dos professores possuem mais de 5 anos de 

experiencia no magistério superior, sendo que alguns possuem mais de 20 anos de 

experiência. 

 

4.6 Corpo técnico-administrativo 

 

O corpo técnico administrativo é dirigido pela secretaria setorial que é responsável 

por manter todo o fluxo de diários, frequências, notas, atendimentos aos alunos e demais 

atribuições exercidas pelas secretarias dos cursos de graduação da AEE. 



A secretária geral conta com o auxílio de dois assistentes de secretaria e um 

assistente responsável pelo agendamento e organização de materiais do Laboratório de 

Habilidades Clínicas (LAHC) e da Clínica Escola. 
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5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

O planejamento curricular implica determinada concepção de conhecimento e 

aprendizagem, com abordagem metodológica específica, coerente com a opção político-

filosófica institucional. Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas 

mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes desafios 

aos professores e gestores.    

Segundo Silva (1999), a discussão sobre currículo coloca duas questões centrais ao 

processo educativo, ou seja, qual conhecimento é considerado essencial a ser ensinado? E, 

que tipo de pessoa se pretende formar? De modo análogo afirma Berticelli (2005) ser o 

currículo “a questão central que diz respeito àquilo que a escola faz e para quem faz ou 

deixa de fazer”.  Existe, desse modo, na construção do currículo escolar uma relação de 

poder, na seleção de saberes que o outro deve aprender e na construção da identidade do 

aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não aqueles saberes, 

e formar este perfil humano e profissional, e não outro traduz opções socioculturais, 

ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam a abordagem dos diferentes 

conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. Sendo assim, ao se definir o currículo, 

define-se, igualmente, uma concepção de espaço educativo, ou como espaço hegemônico, 

ou, como espaço da produção do conhecimento novo, da inovação tecnológica, da 

ratificação ou revisão dos valores, da crítica e da reconstrução permanente das relações 

sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais do processo 

educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao contrário, se constitui num 

processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma crítica, de construção de consensos 

acerca do campo epistemológico, das práticas pedagógicas inseridas no contexto social. E, 

por tratar-se de um processo que está em permanente construção, supõe retomadas e 

retificações. Portanto, a elaboração de currículos pela comunidade acadêmica, que 

expressem essa intencionalidade, pressupõe o estabelecimento de “programas de formação 

global, com coerência didática e distribuição de tempo de forma sequencial, com situações e 

atividades ordenadas” (Berticelli, 2005)   



Disso decorre que o planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, além do que já se 

afirmou em relação à opção político-filosófica institucional. Considerando-se, pois, a 

produção acelerada do conhecimento, desafios novos são trazidos aos que pensam e 

executam currículos, ou seja, aos gestores e professores. A renovação curricular e a 

flexibilidade dos projetos pedagógicos dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade 

da informação e mais do que se adequar a ela, os currículos dos cursos de graduação se 

caracterizam pela versatilidade em compreender as demandas sociais e interferir nelas, 

formando profissionais que sejam capazes de compreender e enfrentar os problemas 

cotidianos, com toda sua complexidade, celeridade de respostas compatíveis com uma 

sociedade que se deseja mais humana e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo que 

compreende um conjunto de saberes e atividades destinados à formação do profissional e 

do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e atividades estão as orientações 

das Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes 

Curriculares para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004). 

Seguindo as diretrizes curriculares, de acordo com a Resolução de número 5, de 15 

de março de 2011, o Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA é composto de um Núcleo 

Comum e duas ênfases: a) Psicologia e processos clínicos; b) Psicologia e processos de 

avaliação diagnóstica (PAD). O Núcleo Comum, em consonância com o artigo 8º da referida 

Resolução, assegurará uma capacitação básica e generalista que possibilite ao egresso a 

“investigação, análise, avaliação, prevenção, atuação em processos psicológicos, 

psicossociais e na promoção da qualidade de vida”. 

Por sua vez, as ênfases, de acordo com o artigo 10º, “são entendidas como um 

conjunto delimitado e articulado de competências e habilidades que configuram 

oportunidades de concentração, de estudos e estágios em alguns domínios da Psicologia”. 

As ênfases do Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA foram definidas a fim de atender às 

necessidades do profissional frente às exigências do mercado de trabalho que espera dele, 

em quase todas as áreas, o domínio de processos clínicos e diagnósticos, vistos num sentido 

amplo. Essas ênfases, portanto, devem propiciar aos alunos a oportunidade de aprofundar 



seus conhecimentos nessas habilidades e competências que são exigidas do profissional em 

diversos campos de atuação do profissional da Psicologia. 

 

5.1 Ênfase 1. Psicologia e processos clínicos (PPC) 

 

O egresso deverá ser capaz de atuar no campo da saúde não apenas no nível 

preventivo, mas também em níveis que exijam intervenções clínicas tais como: psicoterapias 

de grupo, individuais, breves, focais e profundas. Essa ênfase privilegiará a formação de 

psicólogos capazes de atuar em políticas públicas de saúde, com uma visão ampla do que 

venha a ser processos clínicos, preparando-os para atividades em equipes multiprofissionais, 

tanto em níveis de complexidade primária (PSFs/NAFs), quanto secundária (ambulatórios, 

CAPS e clínicas privadas) e terciária (hospitais e centros de referencias).  

São pretendidas as seguintes competências: 

a) Atuar em nível preventivo ou terapêutico, em consonância com as situações 

encontradas; 

b) Compreender e intervir nos fenômenos humanos de ordem cognitiva, 

comportamental e afetiva; 

c) Realizar psicodiagnóstico e avaliação dos processos psicológicos de indivíduos e 

grupos; 

d) Realizar orientação, aconselhamento psicológico, psicoterapia individual e de 

grupo; 

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

socioculturais dos seus membros; 

f) Atuar inter e multiprofissionalmente quando necessário; 

g) Atuar junto a comunidades em intervenções em saúde; 

h) Elaborar projetos para atender as demandas comunitárias e sociais. 

São pretendidas as seguintes habilidades: 

a) Realizar a escuta psicológica, sendo capaz de descrever, analisar e interpretar as 

manifestações verbais e não verbais; 

b) Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos 

e comportamentais;  

c) Utilizar fontes especializadas e instrumentos na elaboração de psicodiagnósticos; 



d) Compreender as políticas públicas na área da saúde em seus aspectos legislativos e 

organizacionais; 

e) Discernir o papel e a atuação do psicólogo em cada ambiente organizacional das 

unidades de saúde. 

 

5.2 Ênfase 2. Psicologia e processos de avaliação diagnóstica (PAD)  

 

Essa ênfase é embasada na compreensão de que o campo de trabalho do psicólogo 

na atualidade exige que o profissional da área da Psicologia seja capaz de fazer um 

diagnóstico em qualquer área, com uso de instrumentos e estratégias específicas. Mais uma 

vez, a avaliação diagnóstica é compreendida em sentido amplo, podendo ser efetuada em 

instituições, comunidades, indivíduos e grupos.  

São pretendidas as seguintes competências: 

a) Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos 

e de organizações; 

b) Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar 

projeto propondo intervenções com base em referenciais teóricos e que atenda à população 

alvo; 

c) Elaborar e apresentar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras 

comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

d) Formular questões de investigação científica, escolher instrumentos e 

procedimentos de coleta de dados e analisar os dados a partir de referenciais teóricos da 

psicologia; 

e) Atuar inter e multiprofissionalmente quando necessário. 

 

O curso está estruturado com base em 4 (quatro) eixos estruturantes. Cada eixo se 

organiza de maneira diversa na estrutura da Matriz Curricular. Os dois primeiros atravessam 

todo o currículo verticalmente, distribuindo através dos períodos as disciplinas que 

garantem o conteúdo predominantemente cognitivo da formação. Esses eixos são: 1. Teorias 

e Fundamentos Históricos e Epistemológicos; 2. Formação Técnica e Profissional. Os outros 

dois eixos atravessam o currículo em espiral promovendo a integração dos conteúdos e 



trabalhando predominantemente os conteúdos atitudinais e procedimentais. São eles: 3. 

Compreender e Ser; 4.  Integração e Prática.  

Esses últimos dois eixos têm como objetivo direcionar todo o conteúdo dos demais 

eixos para uma aplicação prática integrada, ética e multidisciplinar. Dessa maneira, 

pretende-se oportunizar aos alunos um conhecimento interdisciplinar construído pela 

reflexão contínua sobre as relações entre os conhecimentos epistemológicos, históricos e 

técnicos inseridos numa postura ética e competente da prática profissional. 

 

5.3 EIXOS ESTRUTURANTES DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

5.3.1 Eixo 1. Teorias e Fundamentos Históricos e Epistemológicos  

 

O eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos pretende garantir o 

conhecimento das diversas teorias da psicologia contextualizadas em suas respectivas raízes 

históricas e epistemológicas. A psicologia atualmente possui múltiplos referenciais teóricos, 

provenientes de diferentes momentos históricos e epistemológicos. O conhecimento desses 

referenciais teóricos dissociados de seus contextos podem provocar avaliações ingênuas das 

situações e consequentemente interferir nas tomadas de decisões do profissional, 

principalmente em campos novos de atuação dos psicólogos que exigem criatividade 

responsável e crítica para propor novas práticas. 

Esse eixo deve garantir ao aluno a compreensão da complexidade e 

multideterminação do fenômeno psicológico e consequentemente da ciência psicológica, 

marcada também por uma diversidade de perspectivas teóricas. 

 

5.3.2 Eixo 2. Formação Técnica e Profissional  

 

O eixo Formação técnica e profissional visa instrumentalizar o aluno para sua atuação 

em diferentes contextos e campos de trabalho. Trata-se não apenas das competências 

técnicas do exercício da profissão, mas também de seu embasamento em referenciais 

teóricos e científicos. Para isso ele objetiva proporcionar ao aluno a consciência de que sua 

prática profissional deve ser baseada em conhecimentos científicos os quais garantam um 

resultado técnico e profissional.  



A delimitação entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico 

deve ser clara e objetiva a fim de que as práticas profissionais não se resumam a atuações 

intuitivas, construídas apenas a partir de experiências pessoais. Nesse sentido, esse eixo 

deve instrumentalizar o aluno para a atuação profissional através do embasamento técnico e 

teórico para sua atuação nos diversos campos de trabalho da psicologia: psicólogo do 

trabalho, psicólogo educacional, psicólogo clínico, psicólogo de trânsito, psicólogo jurídico, 

psicólogo do esporte, psicólogo social além de psicólogo geral e outros psicólogos citados no 

Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério do trabalho (disponível no site POL do CFP). 

 

5.3.3 Eixo 3. Compreender e Ser 

 

O eixo Compreender e Ser pretende assegurar o exercício responsável da profissão, 

prevenindo que práticas psicológicas venham a ferir os Direitos Humanos. Nos últimos anos, 

o Conselho Federal de Psicologia tem se posicionado esclarecendo a respeito de práticas dos 

psicólogos que levantam questionamentos éticos, tais como: as psicoterapias visando cura 

do homossexualismo e perícias psicológicas descontextualizadas ou preconceituosas. Além 

de outros temas naturalmente polêmicos que permeiam a prática cotidiana do psicólogo, 

como: a ortotanásia, a exploração do homem pelo mercado de trabalho, o preconceito, as 

relações intergrupais e a finitude. Nesse sentido esse eixo deverá instigar a reflexão crítica 

da atuação profissional dentro de uma perspectiva ética e humanista, seguindo a máxima 

Kantiana de que o homem sempre deve ser um fim e nunca um meio. Ainda deve propiciar 

ao egresso a capacidade de aplicar os princípios éticos dos Direitos Humanos, os quais visam 

garantir a dignidade da pessoa, às novas situações e aos desafios que ele enfrentará no 

mercado de trabalho. 

 Esse eixo também pretende trabalhar com o conhecimento de si ou com a 

metacognição, levando o discente a perceber o que ele aprendeu e o que ainda precisa 

aprender, promovendo uma constante análise pessoal e coletiva de seu percurso acadêmico. 

Essa análise deve se estender aos conteúdos cognitivos, atitudinais e procedimentais, sendo 

que esse eixo será o principal integrador dos conteúdos do curso, através da disciplina Ser 

Psicólogo. 

 

5.3.4 Eixo 4. Integração e Prática 



 

O eixo Integração e prática visa integrar os conteúdos cognitivos, atitudinais e 

procedimentais de cada semestre através de atividades práticas, que vão se aprofundando 

em níveis de complexidade à medida que o aluno avança rumo à conclusão do curso. Essa 

integração prática será efetivada através de atividades de laboratório, de projetos de 

pesquisa, de visitas documentadas, de atividades descritivas, portfólios que devem ser 

utilizadas em todas as disciplinas. Além disso, durante todo o curso, há a inclusão de uma 

disciplina nomeada de “ser psicólogo” que tem como objetivo promover a integração e 

prática dos conteúdos.  

A cada semestre, o aluno terá a oportunidade de refletir sobre sua aprendizagem 

através da proposição de um trabalho de módulo, que buscará integrar os conteúdos á 

situações concretas, e por vezes, polêmicas. Essas proposições serão apresentadas aos 

alunos através de filmes, livros, textos, visitas, entrevistas e palestras. Todas as disciplinas do 

semestre abordarão de sua perspectiva essa proposição promovendo uma reflexão 

interdisciplinar que deverá se concretizar em um trabalho escrito ou oral.  

Nos períodos finais do curso, esse eixo deve culminar no estágio profissional e no 

trabalho de conclusão de curso.  

Esse eixo não deve necessariamente se concretizar apenas através das disciplinas, e 

sim no diálogo entre as disciplinas que compõem cada período do curso. Nesse sentido 

serão especificados módulos compostos por disciplinas que devem se comunicar, 

estabelecendo um diálogo que propicie a integração do conhecimento. Esse trabalho deve 

ser solidificado pela disciplina nuclear do curso (Ser psicólogo).  

 

 

 

 

 

5.4 MATRIZ CURRICULAR  

 

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS/MÓDULOS CARGA HORÁRIA 

1º. Período Teoria Prática Estágio Total 



Núcleo Integrador  

(Eixo compreender e ser) 
    

Ser Psicólogo I 

Tema integrador: 

A Multideterminação do fenômeno psicológico. 

20 20 - 40 

Módulo A - Concepções Teóricas da Psicologia 

(Eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos) 
    

Matrizes do Pensamento Psicológico 80 - - 80 

Psicologia do Desenvolvimento I 80  - 80 

Módulo B - Interfaces com fenômenos biológicos 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso I 40 40 - 80 

Processos Psicológicos Básicos 60 20 - 80 

Módulo C - Interfaces com fenômenos sociais 

(Eixo compreender e ser) 
    

Língua Portuguesa 80 - - 80 

Indivíduo, Cultura e Sociedade I 40 - - 40 

Carga Horária do Semestre 400 80 - 480 

 
 

  
 

2º. Período Teoria Prática Estágio Total 

Núcleo Integrador 

(Eixo compreender e ser) 
    

Ser Psicólogo II 

Tema integrador: 

As linhas da psicologia e seus aspectos biopsico-sociais.  

20 20 - 40 

Módulo A - Concepções Teóricas da Psicologia 

(Eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos) 
    

Behaviorismo e Processos Cognitivos I 60 20 - 80 

Psicodinâmica I 80  - 80 

Humanismo I 80  - 80 

Psicologia do Desenvolvimento II 80  - 80 



Módulo B - Interfaces com fenômenos biológicos 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso II 28 12 - 40 

Módulo C - Interfaces com fenômenos sociais 

(Eixo compreender e ser) 
    

Indivíduo, Cultura e Sociedade II. 40 - - 40 

Metodologia do Trabalho Científico 40 - - 40 

Carga Horária do Semestre 428 52 - 480 

  
   

3º. Período Teoria Prática Estágio Total 

Núcleo Integrador 

(Eixo compreender e ser) 
    

Ser Psicólogo III 

Tema integrador: 

Os diferentes olhares da psicologia na avaliação individual 

20 20 - 40 

Módulo A - Concepções Teóricas da Psicologia 

(Eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos) 
    

Behaviorismo e Processos Cognitivos II 40  - 40 

Psicodinâmica II 40  - 40 

Humanismo II 40  - 40 

Psicologia do Desenvolvimento III 80  - 80 

Módulo E - Métodos e Técnicas 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Avaliação, Métodos e Medidas I 60 20 - 80 

Estatística Aplicada à Psicologia I 80 - - 80 

Módulo C - Interfaces com fenômenos sociais 

(Eixo compreender e ser) 
    

Indivíduo, Cultura e Sociedade III 40 - - 40 

Cidadania, ética e espiritualidade 40 -  40 

Carga Horária do Semestre  440 40 - 480 

  
    

4º. Período Teoria Prática Estágio Total 



Núcleo Integrador 

(Eixo compreender e ser) 
    

Ser Psicólogo IV 

Tema integrador: 

Utilização ética dos métodos e técnicas no campo de atuação 

20 20 - 40 

Módulo A - Concepções Teóricas da Psicologia 

(Eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos) 
    

Psicologia Social I 80  - 80 

Módulo E - Métodos e Técnicas 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Avaliação, Métodos e Medidas II 60 20 - 80 

Estatística Aplicada à Psicologia II 40 - - 40 

Pesquisa em Psicologia I 80 - - 80 

Módulo C - Interfaces com fenômenos sociais 

(Eixo compreender e ser) 
    

Psicologia e Direitos Humanos 40 - - 40 

Módulo D - Campos de Atuação 

(Eixo Integração e prática) 
    

Psicologia Escolar e Educacional 40 - - 40 

Estágio Básico em Psicologia Escolar e Educacional -  40 40 

Psicologia do Trânsito 40 - - 40 

Carga Horária do Semestre 400 40 40 480 

  
    

5º. Período Teoria Prática Estágio Total 

Núcleo Integrador 

(Eixo compreender e ser) 
    

Ser Psicólogo V 

Tema integrador: 

Movimento antimanicomial e o papel do psicólogo enquanto 

agente transformador da realidade do doente mental 

20 20 - 40 

Módulo A - Concepções Teóricas da Psicologia     



(Eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos) 

Psicologia Social II 80  - 80 

Módulo E - Métodos e Técnicas 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Avaliação, Métodos e Medidas III 60 20 - 80 

Pesquisa em Psicologia II 40 - - 40 

Módulo C - Interfaces com fenômenos biológicos 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Psicopatologia e Psicofarmacologia I 80 40 - 120 

Módulo D - Campos de Atuação 

(Eixo Integração e prática) 
    

Psicologia Organizacional e do Trabalho 80 - - 80 

Estágio Básico em Psicologia Organizacional e do Trabalho   40 40 

Carga Horária do Semestre 360 80 40 480 

 

     

6º. Período Teoria Prática Estágio Total 

Núcleo Integrador 

(Eixo compreender e ser) 
    

Ser Psicólogo VI 

"O papel do psicólogo no campo da saúde" (diferenças entre o 

diagnóstico psiquiátrico e psicológico) 

20 20 - 40 

Módulo A - Concepções Teóricas da Psicologia 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Behaviorismo e Processos Cognitivos III 80  - 80 

Psicodinâmica III 80  - 80 

Humanismo III 80  - 80 

Psicologia Social III 80  - 80 

Módulo B - Interfaces com fenômenos biológicos 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Psicopatologia e Psicofarmacologia II 40  - 40 

Módulo C - Campos de Atuação     



(Eixo Integração e prática) 

Clínica em Saúde I 60 - 20 80 

Carga Horária do Semestre 440 20 20 480 

 
    

7º. Período Teoria Prática Estágio Total 

Núcleo Integrador 

(Eixo compreender e ser) 
 

 

 
  

Ser Psicólogo VII 

Tema integrador: 

A realidade e os direitos da criança 

20 20 - 40 

Módulo A - Campos de Atuação 

(Eixo Integração e prática) 
    

Psicodiagnóstico infantil 40 120 - 160 

Clínica em Saúde II 40 40  80 

Psicologia do esporte 40   40 

Psicomotricidade 40 40  80 

Módulo B - Interfaces com fenômenos biológicos 

(Eixo Formação técnica e profissional) 
    

Neuropsicologia 40 40 - 80 

Carga Horária do Semestre 220 260 - 480 

 
    

8º. Período Teoria Prática Estágio Total 

Núcleo Integrador 

 (Eixo compreender e ser) 

(Eixo Integração e prática) 

    

Ser Psicólogo VIII 

Tema integrador: 

A atuação do psicólogo nas políticas públicas 

20 20 - 40 

Módulo A - Campos de Atuação 

(Eixo Integração e prática) 
    

Clínica em Saúde III 40 40  80 



Psicologia Jurídica 40   40 

Estágio Básico em Psicologia Jurídica - - 40 40 

Psicodiagnóstico adulto 40 120  160 

Módulo B - Concepções Teóricas da Psicologia 

(Eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos) 
    

Psicologia de Grupos 60 20  80 

Carga Horária do Semestre 200 200 40 440 

 
 

 
  

9º. Período Teoria Prática Estágio Total 

Núcleo Integrador 

(Eixo compreender e ser) 

(Eixo Integração e prática) 

    

Ser Psicólogo IX 

Tema integrador: 

A responsabilidade social do psicólogo em seus diversos 

campos de atuação 

20 20 - 40 

Trabalho de Conclusão de Curso I 80 - - 80 

Estágio Supervisionado I  - 220 220 

Módulo A - Concepções Teóricas da Psicologia 

(Eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos) 
    

Optativa I 40 - - 40 

Optativa II 40   40 

Carga Horária do Semestre 180 20 220 420 

  
    

10º. Período Teoria Prática Estágio Total 

Núcleo Integrador 

(Eixo compreender e ser) 
    

Trabalho de Conclusão de Curso II 80 - - 80 

Ser Psicólogo X 

Tema integrador: 

Desafios do psicólogo no início da carreira profissional 

20 20 - 40 



Estágio Supervisionado II - - 220 220 

Módulo A - Concepções Teóricas da Psicologia 

(Eixo Teorias e fundamentos históricos e epistemológicos) 
    

Optativa III 40 - - 40 

Carga Horária do Semestre 140 20 220 380 

Atividades Complementares (ao longo de todo o curso)                       200 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA CURSO    
48

00 

 

5.4.1 Disciplinas optativas 

 

Disciplinas Optativas     

Psicologia da Inclusão 40 - - 40 

Técnicas Avançadas em Gestão de Recursos 

Humanos 
40 - - 40 

Psicoterapia Comportamental  40 - - 40 

Psicoterapia Cognitiva 40 - - 40 

Linguagem e Comportamento Verbal 40 - - 40 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 40 - - 40 

Aprofundamento em práticas psicológicas 40 - - 40 

Psicologia Infantil e Adolescente 40   40 

 

 

 

5.4.2 Pré-requisitos 

 

Os pré-requisitos na matriz curricular do curso foram definidos levando em 

consideração os conteúdos que são necessários para a compreensão das disciplinas. Cada 

professor do colegiado foi consultado sobre os conteúdos que seriam imprescindíveis para 

cursar sua disciplina e posteriormente foi discutido pelo NDE, que não discordou do 

posicionamento de nenhum dos professores. 

PERÍODO DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO 



1º período Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso I   

1º período Indivíduo, Cultura e Sociedade I   

1º período Língua Portuguesa  

1º período Matrizes do Pensamento Psicológico  

1º período Processos Psicológicos Básicos   

1º período Psicologia do Desenvolvimento I   

1º período Ser Psicólogo I  

   

2º período Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso II  

2º período Behariorismo e Processos Cognitivos I  

2º período Humanismo I   

2º período Indivíduo, Cultura e Sociedade II.   

2º período Metodologia do Trabalho Científico  

2º período Psicodinâmica I   

2º período Psicologia do Desenvolvimento II   

2º período Ser Psicólogo II  

   

3º. Período Avaliação, Métodos e Medidas I   

3º. Período Behariorismo e Processos Cognitivos II  

3º. Período Cidadania, ética e espiritualidade    

3º. Período Estatística Aplicada à Psicologia I   

3º. Período Humanismo II  

3º. Período Indivíduo, Cultura e Sociedade III  

3º. Período Psicodinâmica II  

3º. Período Psicologia do Desenvolvimento III  

3º. Período Ser Psicólogo III  

   

4º período Avaliação, Métodos e Medidas II  

4º período Estágio Básico em Psicologia Escolar e 

Educacional 

 

4º período Estatística Aplicada à Psicologia II Estatística Aplicada à 



Psicologia I  

4º período Pesquisa em Psicologia I  

4º período Psicologia do trânsito  

4º período Psicologia e Direitos Humanos  

4º período Psicologia Escolar e Educacional  

4º período Psicologia Social I  

4º período Ser Psicólogo IV  

   

5º período Avaliação, Métodos e Medidas III  

5º período Estágio Básico em Psicologia Organizacional 

e do Trabalho 

 

5º período Pesquisa em Psicologia II Pesquisa em Psicologia I 

 

5º período Psicologia Organizacional e do Trabalho  

5º período Psicologia Social II  

5º período Psicopatologia e Psicofarmacologia I Anatomia e Fisiologia do 

Sistema Nervoso I  

5º período Ser Psicólogo V  

   

6º. Período Behaviorismo e Processos Cognitivos III  

6º. Período Clínica em Saúde I  

6º. Período Humanismo III  

6º. Período Psicodinâmica III  

6º. Período Psicologia Social III  

6º. Período Psicopatologia e Psicofarmacologia II Psicopatologia e 

Psicofarmacologia I 

Anatomia e Fisiologia do 

Sistema Nervoso II 

6º. Período Ser Psicólogo VI  

   

7º período Clínica em Saúde II  



7º período Neuropsicologia Psicopatologia e 

Psicofarmacologia I 

7º período Psicodiagnóstico Infantil Psicologia do 

Desenvolvimento I  

Psicologia do 

Desenvolvimento II  

Avaliação, Métodos e Medidas 

I  

Avaliação, Métodos e Medidas 

II 

7º período Psicologia do Esporte  

7º período Psicomotricidade  

7º período Ser Psicólogo VII  

   

8º período Clínica em Saúde III  

8º período Estágio Básico em Psicologia Jurídica  

8º período Psicodiagnóstico Adulto Humanismo III 

Psicodinâmica III 

Psicologia Social III 

8º período Psicologia de Grupos  

8º período Psicologia Jurídica  

8º período Ser Psicólogo VIII  

   

9º período Estágio Supervisionado I  

9º período Optatitva I  

9º período Optativa II  

9º período Ser Psicólogo IX  

9º período Trabalho de Conclusão de Curso I  

   

10º. Período Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado I 

10º. Período Optativa III  



10º. Período Ser Psicólogo X  

10º. Período Trabalho de Conclusão de Curso II  

 

5.7.2 Ementas e bibliografias 

1º PERÍODO 

 

Ser Psicólogo I 

Ementa 

Conhecimento sobre escolha profissional, construção da identidade do psicólogo, 

competências e habilidades da formação em psicologia. Integração dos conteúdos e práticas 

do semestre através de discussão, reflexão e elaboração de um portfolio de aprendizagem. 

Avaliação do próprio processo de aprendizagem dos conteúdos do semestre de forma 

integrada. 

Bibliografia Básica 

BOCK, A. B.; FURTADO; O.; TEXEIRA, M. de L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

psicologia. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008.  

MORIN, E. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 6 ª ed., São Paulo: Cortez; 

Brasília, DF: UNESCO, 2004. 

POLYA, G. A Arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciências, 2006.  

Bibliografia Complementar  

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicólogo Brasileiro: a construção de novos espaços. 

2ª ed., São Paulo: Editora Atomo & Alinea, 2010.  

COSME, A., TRINDADE, R. Área de estudo acompanhado. O essencial para ensinar e 

aprender. 7ª ed., Porto: Edições Asa, 2013. 

FIGUEIREDO, L. C. M.; SANTI, P. L. R. Psicologia: uma (nova) introdução: uma visão histórica 

da psicologia como ciência. São Paulo: PUC, 2013.  

VALSINER, J. Fundamentos da Psicologia Cultural: Mundos da Mente, Mundos da Vida. 

Bookman, 01/2014. [Minha Biblioteca]. 

TELES, M. L. S. O Que é Psicologia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

Matrizes do Pensamento Psicológico 



Ementa 

A história da Psicologia enquanto campo teórico do conhecimento e suas formas de 

investigação ao longo do tempo. As matrizes epistemológicas e suas influências nas 

diferentes escolas da Psicologia. 

Bibliografia Básica 

FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teorias da personalidade. São Paulo: Editora Harbra, 1986. 

FIGUEIREDO, L. C. M. Matrizes do pensamento psicológico.18ª ed., Rio de Janeiro: Vozes, 

2012. 

SCHULTZ, D.; SCHULTZ S. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Cengage Learning, 

2016. 

Bibliografia Complementar 

BOCK, A. M. Psicologias: Uma introdução ao estudo das Psicologias. 14ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2008..  

CABRAL, A.; NICK, E. Dicionário Técnico de Psicologia. 14.ed. rev. e ampl. São Paulo: Cultrix, 

2006. 

GLEITMAN, H. Psicologia. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

HILLIX, W. A.; MARX, M. H. Sistemas e teorias em psicologia. São Paulo: Cultrix, 2008. 

LALANDE, A. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 

Psicologia do Desenvolvimento I  

Ementa 

Conceito de desenvolvimento da primeira infância numa perspectiva histórica. Influências 

fundamentais para o desenvolvimento da primeira infância. Desenvolvimento e constituição 

psíquica da criança, do período pré-natal até a primeira infância, abrangendo os aspectos 

físicos, afetivos, cognitivos, de relacionamento social e de comunicação com o mundo, nas 

diferentes abordagens teóricas. Noções básicas do TEA ( Transtorno do Espectro Autista). 

Bibliografia Básica 

BEE, H. A criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

PAPALIA, D. Desenvolvimento Humano. São Paulo: Artmed, 2013. 

SHAFFER, D. R. Psicologia do Desenvolvimento. 6ª ed., São Paulo: Thomson Pioneira, 2008. 

Bibliografia Complementar 



BERGER, K. S. O Desenvolvimento da Pessoa – Da Infância à Terceira Idade. 6ª ed., Rio de 

Janeiro: LTC, 2008. 

CORSARO,W. A., REIS, L. G.  Sociologia da Infância. Artmed. 2ª 2011. 

FREUD, S. Obras Completas: Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Obras 

Completas, vol. VII, Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

PIAGET, J. Seis Estudos em Psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

WAJNTAL, M. Clínica com crianças: enlaces e desenlaces. São Paulo: Casa do psicologo, 

2011. 

 

Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso I 

Ementa 

Sistemas e teorias em psicologia, métodos de estudo e psicologia como prática. Estrutura 

dos processos psicológicos básicos: sensação, percepção e atenção; memória, pensamento e 

linguagem; raciocínio, inteligência, aprendizagem; motivação, sentimentos e emoções. 

Bibliografia Básica 

MACHADO A. B. Neuroanatomia funcional. 3ª edição. São Paulo: Ed. Atheneu, 2014 

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. 2ª edição. São Paulo: Atheneu, 

2011. 

SILVERSTHORN, A. C. Fisiologia Humana uma abordagem integrada. São Paulo 2ª Ed. 2003. 

Bibliografia Complementar 

KAWAMOTO, E. E. Anatomia e fisiologia humana. 3ª edição. São Paulo: EPU, 2009 

KANDEL, E. R., SCHWARTZ, J. J.; JESSEL, T. M. Fundamentos da Neurociência e do 

comportamento. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara, Koogan, 1995. 

MOTTA, P. A. Genética Humana Aplicada a Psicologia e Toda a Área Biomédica. 2ª ed., Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

MARTINEZ, A. ALLODI, S. UZIEL, D. Neuroanatomia Essencial. Guanabara Koogan, 2014. 

[Minha Biblioteca]. 

TORTORA, G. J., NIELSEN, M. T. Princípios de Anatomia Humana. 12ª edição. Guanabara 

Koogan, 2013. [Minha Biblioteca]. 

 

Processos Psicológicos Básicos 

Ementa 



Sistemas e teorias em psicologia, métodos de estudo e psicologia como prática. Estrutura 

dos processos psicológicos básicos: sensação, percepção e atenção; memória, pensamento e 

linguagem; raciocínio, inteligência, aprendizagem; motivação, sentimento e emoções. 

Bibliografia Básica 

BOCK, A. Psicologias. Uma introdução ao estudo da Psicologia. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2008.  

DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Makrom Books do Brasil, 2001. 

MYERS, D. G. Psicologia. São Paulo: LTC, 2012. 

Bibliografia Complementar 

BRAGHIROLLI, E. M. et.al.. Psicologia Geral. Petrópolis (RJ): Vozes, c1998. 

MOREIRA, M. B., MEDEIROS, C. Princípios Básicos de Análise do Comportamento. ArtMed, 

01/2007. [Minha Biblioteca]. 

EYSENR, M. W.; REANE, M. T. Manual de Psicologia Cognitiva. 5ª ed., Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2007. 

HÜBNER, M. C., MOREIRA, M. B. Fundamentos de Psicologia - Temas Clássicos de Psicologia 

Sob a Ótica da Análise do Comportamento. Guanabara Koogan, 2012. [Minha Biblioteca]. 

STERNBERG, R. J. Psicologia cognitiva. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Ementa 

Comunicação e linguagem nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e produção de 

textos de diferentes gêneros. Desenvolvimento das habilidades de comunicação escrita em 

língua portuguesa padrão: condições de textualidade, argumentação, seleção e adequação 

vocabular. 

Bibliografia Básica 

BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.  

CASSANY, D. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita em todas as 

disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

SAVIOLI, F. P., FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

Bibliografia Complementar  



ABAURRE, M. L. Produção de texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2007. 

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2a. ed. São Paulo: Publifolha, 2012. 

KOCH, I., V; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 

2013. 

_____. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2014. 

SARMENTO, L. L. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2012. 

 

Indivíduo, Cultura e Sociedade I 

Ementa 

Filosofia: Introdução e história da Filosofia (antiga, medieval, moderna e contemporânea). 

Filosofia e Psicologia. As matrizes epistemológicas e suas influências nas diferentes escolas 

da Psicologia.  

Bibliografia Básica 

REALE, G. História da Filosofia. 10ª ed. São Paulo: Paulus, 2007. 

GHIRALDELLI JUNIOR, P. Introdução à Filosofia. Barueri: Manole, 2003. 

NETO, J.A. M. Filosofia e Ética na Administração. 2ª. Ed. Saraiva, 2010. 

Bibliografia complementar 

BOBBIO, N. Dicionário de política. Brasília: UNB, 2004. 

MONDIN, B. Introdução à filosofia: problemas, sistemas, autores e obras. 18ª.ed. São Paulo: 

Paulus, 2010. 

BONJOUR, L. BAKER, A. Filosofia: Textos Fundamentais Comentados, 2ª ed. ArtMed, 

01/2010. [Minha Biblioteca]. 

ROSEMBERG, A. Introdução à Filosofia da ciência. São Paulo: Loyola, 2009.   

WEBER, T. Ética e Filosofia Política. 2ª. Ed. 2009.  

 

2º PERÍODO 

 

Ser Psicólogo II 

Ementa  

Integração dos conteúdos e práticas do semestre através da discussão e reflexão sobre as 

linhas da psicologia. As relações intrapessoais, interpessoais e com o mundo. A relação do 



psicólogo com o cliente. Avaliação do próprio processo de aprendizagem dos conteúdos 

acumulativos através da produção de um trabalho individual ou em grupo. 

Bibliografia Básica 

BOCK, A. B.; FURTADO, O.; TEXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

psicologia. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008.  

DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Makrom Books do Brasil, 2001. 

MYERS, D. G. Psicologia. São Paulo: LTC, 2006. 2012  

Bibliografia Complementar 

BRAUNSTEIN, J. F., PEWZNE, E. História da psicologia. São Paulo: Editora Inst. Piaget, 2003 

FIGUEIREDO, L. C. M. Matrizes do pensamento psicológico. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

HILLIX, W. A., MARX, M. H. Sistemas e teorias em psicologia. São Paulo: Cultrix, 2001. 2008 

BOCK, A. B. Psicologia fácil. 1ª ed., Saraiva, 12/2007. [Minha Biblioteca]. 

WEITEN, W. Introdução à Psicologia: temas e variações. São Paulo: Cengage, 2010. 

 

Behaviorismo e Processos Cognitivos I 

Ementa 

História do Behaviorismo, behaviorismo metodológico e radical. Origens relativas ao 

associacionismo, estruturalismo, funcionalismo, cognitivismo e comportamentalismo; 

Método científico, empirismo, objeto de estudo, investigação, fidedignidade, validação, 

generalização e replicação de dados experimentais. 

Bibliografia Básica 

BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: Ciência, comportamento e cultura. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

MOREIRA, Marco Antonio. Teorias da aprendizagem. 2ª ed., EPU Editora. 2011 

SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

Bibliografia Complementar 

CHIESA, M. Behaviorismo radical: A filosofia e a ciência. Santo André: Esetec, 2006. 

LUNA, Sergio Vasconcelos. Análise do comportamento: Investigações históricas, conceituais 

e aplicadas. Editora Roca, 2010. 

SÉRIO, T. M. A. P.; ANDERY, M. A.; GIOIA, P. S.; MICHELETTO, N. Controle de estímulos e 

comportamento operante: uma introdução.  3ª ed., São Paulo: EDUC, 2012. 

SKINNER, B. F. Sobre o behaviorismo. 10ª ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 



CAVALCANTE, Maria Regina. Análise do comportamento, avaliação e intervenção. Editora 

Roca, 2008. 

 

Psicodinâmica I  

Ementa 

O contexto histórico do surgimento da Psicanálise e suas principais origens epistemológicas. 

A Psicanálise no contexto da Psicologia. Conceitos básicos aplicados à compreensão da 

estrutura psíquica. Aparelho psíquico: primeira e segunda tópicas. O Inconsciente e os 

conceitos fundamentais: desejo, pulsão, recalque, angústia, narcisismo e repetição. 

Formações do Inconsciente. 

Bibliografia Básica 

FREUD, S. Edição Standart das Obras Completas de Sigmund Freud. Imago: Rio de Janeiro, 

v.7, 1996. 

LAPLANCHE; PONTALIS. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

GARCIA-ROZA, L. A. Freud e o inconsciente. 2ª ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

Bibliografia Complementar 

EIZIRIK, C. L. (et al). Psicoterapia de orientação analítica: fundamentos teóricos e clínicos. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. 

FREUD, S. Edição Standart das Obras Completas de Sigmund Freud. Imago: Rio de Janeiro, 

v.7, 1996. 

HERRMANN, F. O que é psicanálise. São Paulo: Brasiliense, 1984.  

JORGE, M. A. C. Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan: as bases conceituais. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

 

Humanismo I 

Ementa 

A abordagem Humanista em Psicologia: pressupostos teóricos; o existencialismo; o 

pensamento fenomenológico; fundamentação teórico filosófico da escola da Gestalt. 

Pesquisa clínica e qualitativa em Gestalt. Introdução a Gestalt terapia. 

Bibliografia Básica 

DARTIGUES, A. O que é fenomenologia? 10ª ed., Rio de Janeiro: Livraria Eldorado Tijuca, 

2008. 



FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teorias da personalidade. São Paulo: Harper & Row, 2002. 

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. Teorias da personalidade. São Paulo: Cengage, 2011. 

Bibliografia Complementar 

FORGHIERI, Y. C. Psicologia fenomenológica: fundamentos, método e pesquisa. São Paulo: 

Pioneira, 2012. 

GINGER, S. Gestalt: uma terapia do contato. São Paulo: Summus editorial, 2011. 

PENNA, A. G. Introdução à Psicologia Fenomenológica. Rio de Janeiro: Imago, 2001. 

RIBEIRO, J. P. Do self à ipseidade. São Paulo: Summus. 2005. 

SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1989. 

 

Psicologia do Desenvolvimento II 

Ementa 

Conceito de desenvolvimento da segunda e da terceira infância numa perspectiva histórica. 

Influências fundamentais para o desenvolvimento na segunda e na terceira infância. 

Desenvolvimento e constituição psíquica da criança, da segunda infância até a puberdade, 

abrangendo os aspectos físicos, afetivos, cognitivos, de relacionamento social e de 

comunicação com o mundo, nas diferentes abordagens teóricas.  

Bibliografia Básica 

BLOS, P. Adolescência. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

COLL, C.; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J.(org). Desenvolvimento psicológico e educação - 

psicologia evolutiva. V.1. 2ª ed. Porto Alegre: 2008.  

SHAFFER, D. R. Psicologia do Desenvolvimento. 6ª ed., São Paulo: Thomson Pioneira, 2008. 

Bibliografia Complementar 

BERGER, K. S. O Desenvolvimento da Pessoa – Da Infância à Terceira Idade. Rio de Janeiro: 

LTC, 2003. 

CASTORINA, J. A., BAQUERO, J. Dialética e Psicologia do Desenvolvimento. ArtMed, 

04/2011. [Minha Biblioteca]. 

GALVÃO, I. Henri Wallon: Uma Concepção Dialética do Desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 

1995. 

MANNING, S. A. O desenvolvimento da criança e do adolescente. São Paulo: Cultrix,1999. 

PIAGET, J. Seis Estudos em Psicologia. 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

 



Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso II 

Ementa 

Funções motoras da medula espinhal e do tronco encefálico. Atividade muscular do córtex 

cerebral, dos gânglios e do cerebelo. Sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. 

Constituição do sistema nervoso central. As grandes vias e suas lesões. Relações das 

estruturas cerebrais com a atividade mental e o comportamento humano. 

Bibliografia Básica 

CORTEZ, C. MARTINS, D. S. Fisiologia aplicada à Psicologia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011 

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. 2ª ed., São Paulo: Atheneu, 2011. 

MACHADO, A. B. Neuroanatomia functional. São Paulo, Ed. Atheneu. 2014. 

Bibliografia Complementar 

KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. J.; JESSEL, T. M. Fundamentos da Neurociência e do 

comportamento. Rio de Janeiro. ed. Guanabara, Koogan. 1997. 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. São Paulo: Atheneu, 2004. 

ROWEN, J. W., YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia Humana: Atlas Fotográfico de 

Anatomia Sistêmica e Regional. São Paulo: Manole, 1998. 

SILVERSTHORN, A. C. Fisiologia Humana. São Paulo: Manole, 2003. 

WOLF-HEIDEGGER, A. Atlas de Anatomia Humana. 6ª Edição. Guanabara Koogan. Rio de 

Janeiro: 2006. 

 

Indivíduo, Cultura e Sociedade II 

Ementa 

Estudos da antropologia que contribuem para a compreensão da articulação entre indivíduo, 

a cultura em que está inserida e a sociedade em que vive. Relações étnico-raciais. Cultura e 

educação ambiental. 

Bibliografia Básica 

DAMATTA, R. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

ROCHA, E. P. G. O que é Etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense,1994. 

Bibliografia Complementar: 

LAPLATINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1999.   



ELIAS, N. A. Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

LIMA, D. N. O. Consumo - uma perspectiva antropológica. Editora Vozes. 1º 2010. 

VELHO, G. Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade 

contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. 

HELLMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

Metodologia do Trabalho Científico 

Ementa: 

Técnica de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do conhecimento na formação em 

nível superior. Normas para a produção e apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e 

científicos (APA). Fontes de pesquisa: o uso da biblioteca e das bases de dados em meio 

eletrônico. Ciência, técnica e tecnologia. Métodos e tipos de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Manual de publicação da APA, 6a ed., (D. 

Bueno, Trad.). Porto Alegre: Penso, 2012 

BREAKWELL, GLYNIS M., HAMMONDSEAN, FIFE SCHAW, CHRIS & SMITH, JONATHAN A. 

Métodos de Pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: Penso, 2010. 

CAMPOS, L. F. Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. Campinas: Alínea, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 

2002. 

DEMO, P. Introdução à metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010.  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. São Paulo: Atlas, 2002. 

MINAYO, M. C. S. (org.) Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1994. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

3 PERÍODO 

 

Ser Psicólogo III 

Ementa 



Integração dos conteúdos e práticas do semestre sobre os diferentes olhares da psicologia 

na avaliação psicológica. Recursos básicos para o diagnóstico. Concepções sobre avaliação 

psicológica para cada linha da psicologia: adultos, adolescentes e crianças. Ética nas 

avaliações psicológicas. Avaliação do próprio processo de aprendizagem dos conteúdos 

acumulativos dos semestres cursados através da produção de um trabalho individual ou em 

grupo. 

Bibliografia Básica 

CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

ERTHAL, T. Manual de psicometria. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 

HOGAN, T. P. Introdução à prática de testes psicológicos. São Paulo: Editora LTC, 2006. 

Bibliografia Complementar 

BOCK, A. B., FURTADO; Odair; TEXEIRA, M. de L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

psicologia. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 

BOCK, A. B. Psicologia fácil. 1ª ed., Saraiva, 12/2007. [Minha Biblioteca]. 

COZBY, P. C. Métodos de Pesquisa em Ciências do Comportamento. São Paulo: Atlas, 2003. 

FIGUEIREDO, L. C. M. Matrizes do pensamento psicológico. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Behaviorismo e Processos Cognitivos II 

Ementa 

O behaviorismo e suas influências filosóficas imediatas, as relações entre eles (contraposição 

e afinidades), sua consistência epistemológica e contemporaneidade. Os princípios de 

aprendizagem e o estudo das relações comportamentais complexas. As origens e o 

desenvolvimento da psicologia cognitiva. 

Bibliografia Básica 

BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: Ciência, comportamento e cultura. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

MOREIRA, M. A. Teorias da aprendizagem. EPU Editora. 2ª 2011 

SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 2013. 

Bibliografia Complementar 

STERNBERG, R. Psicologia Cognitiva. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 



MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de Análise do Comportamento. 

Artmed, 2007. 

LUNA, S. V. Análise do comportamento: Investigações históricas, conceituais e aplicadas. 

Editora Roca, 2010. 

MOREIRA, M. B.  MEDEIROS, C. Princípios Básicos de Análise do Comportamento. ArtMed, 

01/2007. [Minha Biblioteca]. 

CAVALCANTE, M. R. Análise do comportamento, avaliação e intervenção. Editora Roca, 

2008. 

 

Psicodinâmica II 

 Ementa 

Aspectos fundamentais do setting psicanalítico e das abordagens psicodinâmicas pós-

freudianas. Especificidades dos diferentes métodos propostos, para a instrumentalização da 

prática clínica. 

Bibliografia Básica: 

FREUD, S. Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de 

Janeiro: Imago, v.12, 1996. 

HALL, C. S., LINDZEY, G. Teorias da personalidade. São Paulo: Ed. Herder, 1966. 

SCHULTZ, D. P. e SCHULTZ, S. E. Teorias da personalidade. São Paulo: Cengage Learning, 

2015. 

Bibliografia Complementar: 

EIZIRIK, C. L. (et al). Psicoterapia de orientação analítica: fundamentos teóricos e clínicos. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. 

HARARI, R. Uma introdução aos quatro conceitos fundamentais de Lacan. São Paulo: 

Papirus, 1990. 

HERRMANN, F. O que é psicanálise. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

JORGE, M. A. C. Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan: as bases conceituais. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2011. 

LAPLANCHE; PONTALIS. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

Humanismo II 

Ementa 



Modalidades humanistas existenciais em Psicologia e seus pressupostos teóricos e 

princípios: Centrada na Pessoa, Logoterapia, Psiicodrama. Introdução à Visão Sistêmica. 

Bibliografia Básica: 

BUSTOS, D. Novas cenas para o psicodrama. São Paulo: Agora, l999. 

CAPRA. F. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 1995 

ROGERS, C. Tornar-se Pessoa. São Paulo: Livraria Martins fontes, 1982. 

Bibliografia Complementar: 

BUSTOS, Delmiro M. O Psicodrama. São Paulo: Editora Ágora, 2005. 

CASTILHO, T. Temas em terapia familiar. São Paulo: Summus editorial, 2001. 

FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teorias da personalidade. São Paulo: Harper & Row, 2002. 

HILLIX, W. A.; MARX, M. H. Sistemas e teorias em psicologia. São Paulo: Cultrix, 2000. 

MORENO, J. L. Psicodrama. São Paulo: Cultrrix, 1993. 

 

Psicologia do Desenvolvimento III 

Ementa 

Conceito de desenvolvimento da adolescência até o adulto tardio numa perspectiva 

histórica. Influências fundamentais para o desenvolvimento da adolescência até o adulto 

tardio. Desenvolvimento e constituição psíquica do adolescente, do adulto jovem, do adulto 

intermediário e adulto tardio abrangendo os aspectos físicos, afetivos, cognitivos, de 

relacionamento social e de comunicação com o mundo, nas diferentes abordagens teóricas. 

Noções sobre enfrentamento de luto. 

Bibliografa Básica: 

COLL, C.; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J. (org). Desenvolvimento psicológico e educação 

psicologia evolutiva. vol 1., 2ª ed. Porto Alegre: 2004.  

DESSEN , M. A., COSTA JUNIOR, A. L. A ciência do desenvolvimento humano. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

PAPALIA, D. E., OLDS, S. W., FELDMAN. R. D. Desenvolvimento humano. Porto Alegre: 

Artmed. 2013. 

Bibliografia Complementar: 

BERGER, K. S. O Desenvolvimento da Pessoa – Da Infância à Terceira Idade. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 



NETO, R. F. Manual de avaliação motora para terceira idade. ArtMed, 04/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

CASTORINA, J. A., BAQUERO, J. Dialética e Psicologia do Desenvolvimento. ArtMed, 

04/2011. [Minha Biblioteca]. 

MANNING, S. A. O desenvolvimento da criança e do adolescente. São Paulo: Cultrix, 1999. 

PIAGET, J. Seis Estudos em Psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

 

Avaliação, Métodos e Medidas I 

Ementa 

Fundamentos básicos da avaliação psicológica, Método de construção e validação de 

medidas, Princípios éticos e teóricos em avaliação psicológica, Medidas de habilidades, de 

inteligência e raciocínio.   

Bibliografia Básica 

ALCHIERI, J. C., CRUZ, R. M. Avaliação Psicológica: Conceitos, métodos, medidas e 

instrumentos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. 

ANASTASI, A. Testes Psicológicos. São Paulo: EPU Editora, 2011. 

CANDEIAS, A. ALMEIDA, L. et al. Inteligência: Definição e medida na confluência de 

múltiplas concepções. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

Bibliografia Complementar 

ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1995. 

BUTCHER, H. J. A inteligência humana: natureza e avaliação. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

1981 

DANCEY, C. P., REIDY, J. Estatística sem Matemática para Psicologia. 5a ed., Penso, 05/2013. 

[Minha Biblioteca]. 

CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

ERTHAL, T. Manual de psicometria. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 

 

Estatística Aplicada à Psicologia I 

Ementa 



Introdução à estatística descritiva: construção de gráficos e tabelas, média, mediana e moda. 

Desvio padrão e variância. Curva normal, intervalos de confiança, níveis de significância. 

Escalas de medidas e variáveis. Utilização da estatística na pesquisa em psicologia. 

Bibliografia Básica 

DANCEY, C. P., REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia: Usando SPSS para 

windows. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

MARTINS, G. A. Estatística Geral e aplicada. São Paulo: Editora Atlas, 2011. 

MORETTIN L. G. Estatística Básica – Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 2002. 

FONSECA, J. S., MARTINS, G. A. Curso de estatística. São Paulo: Atlas, 2008. 

MAGALHÃES M. N., LIMA A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. São Paulo: EDUSP, 

2013. 

MORETIN, P. BUSSAB, W. Estatística Básica. São Paulo: Atual, 2013. 

PEREIRA, A. SPSS – guia prático de utilização: análise de dados para ciências sociais e 

psicologia. Lisboa: Edições Sílabo, 2011. 

 

Indivíduo, Cultura e Sociedade III 

Ementa 

Estudo da sociologia que contribuem para a compreensão da articulação entre o indivíduo, a 

cultura em que está inserido, e a sociedade em que vive. 

Bibliografia Básica 

COHN, G. (Org.). Max Weber: Sociologia. São Paulo: Ática, 2006.  

MARTINS, C. B. O Que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2007.   

RODRIGUES, J. A. (Org.). Émile Durkheim: sociologia. São Paulo: Ática, 2006. 

Bibliografia Complementar 

BERGER, P., LUCKMANN, T. A construção social da realidade: tratado de sociologia do 

conhecimento. 10a ed., Petrópolis: Vozes, 1996. 

BOTTOMORE, T. B. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1987.  

DIMENSTEIN, G. A Guerra dos Meninos: assassinatos de menores no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 1998.  

GIDDENS, A. As Consequências da Modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 



CORREIA, J. V. Sociologia dos direitos sociais: escassez, justiça e legitimidade. 1ª ed., Saraiva, 

12/2013. [Minha Biblioteca]. 

 

CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE 

Ementa 

Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, 

responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral. Espiritualidade e o mundo do 

trabalho. Direitos Humanos e religião. Valores e dignidade humana fundamentados na fé 

cristã. Globalização e fundamentalismos religiosos. Religião e justiça social. 

Bibliografia Básica: 

BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/Unievangélica, 2010. 

GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 

GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 

 Bibliografia Complementar: 

COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e abraça a rua. 
São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 
 
LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São Paulo: Hagnos, 2009. 
 
TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 2010. 
Petrópolis: Vozes, 2013. 
 
WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: EDU-UnB, 2015. 
 

4º PERÍODO 

 

Ser Psicólogo IV 

Ementa 

Integração dos conteúdos e práticas do semestre através da discussão e reflexão sobre a 

utilização ética dos métodos e técnicas no campo de atuação. Os cuidados éticos na atuação 

profissional do psicólogo em diversos campos de trabalho. O processo disciplinar enquanto 

ferramenta de controle do trabalho do psicólogo. Avaliação do próprio processo de 



aprendizagem dos conteúdos acumulativos dos semestres cursados através da produção de 

um trabalho individual ou em grupo. 

Bibliografia Básica 

TAILLE, Y. L. Formação ética: do tédio ao respeito de si. ArtMed, 04/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

PASSOS, E. Ética e psicologia: teoria e prática. São Paulo, Vetor, 2007. 

ROMARO, R. Ética na psicologia. Petrópolis, Vozes, 2006 

Bibliografia Complementar 

COIMBRA, C. Psicologia e direitos humanos – práticas psicológicas: compromissos e 

comprometimentos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2002. 

FERREIRA-NETO, J. L. A formação do psicólogo: clínica, social e mercado. São Paulo, Escuta, 

2004. 

FIGUEIREDO, L. C. Revisitando as psicologias: da epistemologia à ética das práticas e 

discursos psicológicos. 2ª ed., revista e ampliada. Petrópolis, Vozes, 2015. 

ISANI, R. A. Elementos de Análise de Grupo: Grupos pequenos e intermediários. Trad. Sergio 

Marcos V. Trunci. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 

POLYA, G. A Arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciências, 1995. 

 

Psicologia Social I 

Ementa 

História da psicologia social. Contextualização das psicologias sociais: norte-americanas, 

latino-americanas, europeia. Pesquisa em psicologia social: tradições e inovações. Principais 

estudos e teorias da psicologia norte-americana. 

Bibliografia Básica 

ÁLVARO, J. L. Psicologia social: perspectivas psicológicas e sociológicas. São Paulo: McGraw-

Hill, 2006.  

FARR, R. M. As raízes da psicologia social moderna. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 

JACQUES, M. G. Psicologia social contemporânea: livro texto. Petrópolis: Vozes, 2003. 

Bibliografia Complementar 

BRAGHIROLLI, E. M.; PEREIRA, S.; RIZZON, L. A. Temas de Psicologia Social. 6.ed. Petrópolis 

(RJ): Vozes, 2003.  



ARONSON, E., WILSON, T. D., AKERT, R. M. Psicologia Social. 8ª ed., LTC, 07/2015. [Minha 

Biblioteca]. 

IAMAMOTO, M. V. Trabalho e Indivíduo Social. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

ROS, M.; GOUVEIA, V. V. Psicologia social dos valores humanos: desenvolvimentos teóricos, 

metodológicos e aplicados. São Paulo: SENAC (São Paulo), 2006.  

SPINK, M. J. P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. São Paulo: Vozes, 

2009. 

 

Estatística Aplicada a Psicologia II 

Ementa 

Estudos dos conceitos estatísticos aplicados, análise exploratória de dados. Aplicação da 

estatística a psicologia: Instrumentos de pesquisa, análise e discussão de dados. Estatística 

descritiva, probabilidade, distribuição normal, inferência estatística. 

Bibliografia Básica 

DANCEY, C. P.; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia: Usando SPSS para 

Windows. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

MILONE, G. Estatística Geral e Aplicada. Thompson Learning. São Paulo: 2006. 

MORETTIN, L. G. Estatística Básica – Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de estatística. São Paulo: Atlas, 2008. 

MORETIN, P.; BUSSAB, W. Estatística Básica. São Paulo: Atual, 2010. 

VIEIRA, S. Elementos de estatística. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

LEVIN, J. Estatística Aplicada às Ciências Humanas. São Paulo: Harbara, 1987. 

 

Pesquisa em Psicologia I 

Ementa 

A pesquisa em psicologia e suas especificidades. Definição e elaboração de projeto de 

pesquisa. Ciência e senso comum. O projeto de pesquisa. Delineamentos quantitativos e 

qualitativos. Amostragem e seleção de participantes. Instrumentos. Análise e interpretação 

de resultados. Produção científica em psicologia. 

Bibliografia Básica 



GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2001. 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 

1999. 

Bibliografia Complementar 

CONTANDRIOPOULOS, A. P. et al.; SOUZA, S. R. Saber preparar uma pesquisa. Hucitec: 1997. 

DEMO, P. Avaliação qualitativa. Autores Associados, 2002. 

MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. Atlas: 1988. 

MONTEIRO FILHO, G. Segredos da estatística em pesquisas científicas. Editora Vieira:2004. 

BRUNI, A. L. SPSS: guia prático para pesquisadores. Atlas, 11/2012. [Minha Biblioteca]. 

 

Avaliação, Métodos e Medidas II  

Ementa 

Introdução à avaliação psicológica de personalidade. Métodos de construção e validação de 

medidas projetivas de personalidade. Princípios éticos e teóricos em avaliação psicológica de 

personalidade. Medidas de habilidades, de tipos de personalidade e escalas. 

Bibliografia Básica 

ALCHIERI, J. C., CRUZ, R. M. Avaliação Psicológica: Conceitos, métodos, medidas e 

instrumentos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. 

ANASTASI, A. Testes Psicológicos. São Paulo: EPU Editora, 2011. 

CANDEIAS, A., ALMEIDA, L. et al. Inteligência: Definição e medida na confluência de 

múltiplas concepções. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

Bibliografia Complementar 

ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1995. 

BUTCHER, H. J. A inteligência humana: natureza e avaliação. São Paulo: Perspectiva, 1981. 

DANCEY, C. P., REIDY, J. Estatística sem Matemática para Psicologia. 5ª ed.,  Penso, 

05/2013. [Minha biblioteca]. 

CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

ERTHAL, T. Manual de psicometria. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 

 

Psicologia e Direitos Humanos 



Ementa 

Histórico do conceito de Direitos Humanos. O princípio da dignidade da pessoa humana. 

Teorias e Práticas psicológicas que feriram os Direitos Humanos ao longo da história. Teorias 

e práticas atuais da psicologia que são questionadas pelos defensores dos Direitos Humanos 

no Brasil e no Mundo. Atuação do psicólogo em defesa dos Direitos Humanos. 

Bibliografia Básica 

VÁZQUEZ, A. S. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicologia e Direito humanos: Subjetividade e 

exclusão. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 

PASSOS, E. Ética e psicologia: teoria e prática. São Paulo: Vetor, 2007. 

Bibliografia complementar 

BOCK, A. B.; FURTADO; O.; TEXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

psicologia. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 

GRACIA, D. Pensar Bioética: metas e desafios. Edições loyola. 1ª 2010 

GUERRA, S. Direitos Humanos e cidadania. São Paulo: Atlas, 2012. 

MANUEL, A. Educar para a cidadania: Motivações, princípios e metodologias. Porto: Porto 

Editora, 2000. 

LEITE, C. H. B. Manual de direitos humanos. 3ª ed., Atlas, 03/2014. [Minha Biblioteca]. 

 

Psicologia Escolar e Educacional  

Ementa 

Introdução aos aspectos históricos da Psicologia Educacional e escolar. Perspectivas teóricas 

e metodológicas do processo desenvolvimento aprendizagem. Produção do sucesso e 

fracasso escolar. Dificuldades de aprendizagem numa compreensão crítica das dimensões 

afetivas, cognitivas, institucionais e sócio-culturais. Temas, pesquisas e ações emergentes 

nos contextos atuais. Aspectos éticos. 

Bibliografia Básica 

MACHADO, A. M.; SOUZA, M. P. R. (Orgs.). Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 

MARTINEZ, A. M. (Org.) Psicologia escolar e compromisso social: novos discursos, novas 

práticas. Campinas: Alínea, 2007. 

KHOURI, I. G. et al. Psicologia Escolar. E.P.U., 01/1986. [Minha Biblioteca]. 



Bibliografia Complementar 

COLL, C.; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J. (Orgs). Desenvolvimento psicológico e educação: 

Psicologia da educação escolar. Porto Alegre: Artme, vol.2, 2002. 

CORREIA, M. (Org.) Psicologia e escola: uma parceria necessária. Campinas: Alínea: 2009. 

DEL PRETTE, Z. A. P. (Org.). Psicologia Escolar e educaciona: saúde e qualidade de vida. 

Campinas: Alínea, 2011. 

FREITAS, Maria Teresa de Assunção.Vygotsky e Bakhtin: Psicologia e Educação: Um 

intertexto. 4º ed. Ática São Paulo 

IMBERNÓN, F. (org), BARTOLOME, L., FLECHA, R., GIMENO SACRISTÁN, J., GIROUX, H., et al. 

A educação no século XXI. ArtMed, 08/2011. [Minha Biblioteca]. 

Estágio Básico em Psicologia Escolar e Educacional  

Ementa 

Planejamento, execução e avaliação de intervenções, características do exercício profissional 

do psicólogo nesse contexto. Caracterização e diagnóstico da instituição educacional. 

Problemas sociais no âmbito educacional. Inclusão escolar. 

Bibliografia Básica 

MACHADO, A. M.; SOUZA, M. P. R. (Orgs.). Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 

MARTINEZ, A. M. (Org.) Psicologia escolar e compromisso social: novos discursos, novas 

práticas. Campinas: Alínea, 2005. 

KHOURI, I. G. et al. Psicologia Escolar. E.P.U., 01/1986. [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar 

ROCHA, M. L.; SOUZA, M. P. R.; TANAMACHI, E. R. (Orgs). Psicologia e Educação: desafios 

teórico-práticos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 

CORREIA, M. (Org.) Psicologia e escola: uma parceria necessária. Campinas: Alínea: 2009. 

DEL PRETTE, Z. A. P. (Org.). Psicologia Escolar e educacional: saúde e qualidade de vida. 

Campinas: Alínea, 2011. 

FREITAS, M. T. A.Vygotsky e Bakhtin: Psicologia e Educação. 4º ed., Um intertexto Ática São 

Paulo 

IMBERNÓN, F. (organizador), BARTOLOME, L., FLECHA, R., GIMENO SACRISTÁN, J., GIROUX, 

H., et al. A educação no século XXI. ArtMed, 08/2011. [Minha Biblioteca]. 

 



Psicologia do Trânsito 

Ementa 

Aspectos fundamentais da psicologia do trânsito e das suas implicações na atualidade. 

Especificidades dos diferentes métodos propostos, para a instrumentalização da prática de 

pesquisa na área. 

Bibliografia Básica 

CRISTO, F. Psicologia e trânsito. Casa do psicólogo. 1º ed., 2012. 

HOFFMAN, M. H.; R. M. Cruz; ALCHIERI, J. C. (Orgs). Comportamento humano no Trânsito. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 

PAZETTI, A. L. T. Código de Transito Brasileiro. São Paulo: Rideel, 2013. 

Bibliografia Complementar 

BELLINA, C. Dirigir sem medo. 2a ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir. 3a ed. Petrópolis: Vozes, 1984.  

SOBRINHO, J. A. Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. Forense, 10/2012. [Minha 

Biblioteca]. 

MARTINS, J. P.  A educação de transito: as campanhas educativas nas escolas. São Paulo: 

Editora Autentica, 2004. 

ROZESTRATEN, R. J. A. Psicologia do Trânsito – conceitos e processos básicos. São Paulo: 

EPU/EDUSP, 2012. 

 

5º PERÍODO 

 

Ser Psicólogo V 

Ementa 

Integração dos conteúdos e práticas do semestre através da discussão e reflexão sobre o 

movimento antimanicomial e o papel do psicólogo enquanto agente transformador da 

realidade do doente mental. Processos sociais e saúde mental: Epidemiologia e 

planejamento. Legislação, políticas e instituições da saúde mental. Avaliação do próprio 

processo de aprendizagem dos conteúdos acumulativos dos semestres cursados através da 

produção de um trabalho individual ou em grupo. 

 

 



Bibliografia Básica  

FOUCAULT, M. História da loucura na idade clássica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989.  

SAVOIA, M. (org.). Interface entre a Psicologia e a Psiquiatria. 2ª ed., Roca, 11/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

PACHECO, G. P. Reforma Psiquiátrica: Uma Realidade Possível. São Paulo: Ed Juruá, 2009. 

Bibliografia Complementar 

AMARANTE, P. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro, 

SDE/ENP, 1995. 

BOCK, A. B., FURTADO; O., TEXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

psicologia. 14º ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 

HUMES, E. C., VIEIRA, M. B., FRÁGUAS JÚNIOR, R. (eds.), HÜBNER. Psiquiatria Interdisciplinar. 

Manole, 01/2016. [Minha Biblioteca]. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. São Paulo: Atlas, 1998. 

TAILLE, Y. L. Formação ética: do tédio ao respeito de si. ArtMed, 04/2011. [Minha Biblioteca]. 

 

Psicologia Social II 

Ementa 

Principais estudos e teorias da psicologia europeia e latino-americana. Contextualização nos 

estudos de temáticas atuais. Análise de situações sociais a partir da psicologia social. 

 

Bibliografia Básica 

ÁLVARO, J. L.; GARRIDO, A. Psicologia Social: Perspectivas psicológicas e sociológicas. São 

Paulo: McGrall Hill, 2006. 

FARR, Robert M. As raízes da psicologia social moderna. 11a ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: 

Vozes, 2013. 

JACQUES, M. G. Psicologia social contemporânea: livro texto. Petrópolis: Vozes, 2003.  

Bibliografia Complementar 

BERGER, P. Perspectivas sociológicas. Petrópolis: Vozes, 1991. 

CAMINO, L. et al. Psicologia social: temas e teorias. 2a. ed. Brasília, DF, Brasil: Technopolitik, 

2013 

McDAVID, J. W., HARARI, H. Psicologia e comportamento social. Rio de Janeiro: Interciência, 

1980. 



MOSCOVICI, S. Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis (RJ): 

Vozes, 2003. 

RODRIGUES, A. Psicologia social para principiantes: estudo da interação humana. Petrópolis: 

Vozes, 2015. 

 

Avaliação, Métodos e Medidas III 

Ementa 

Fundamentos básicos dos instrumentos de medida em psicologia social. Método de 

construção de instrumentos de medidas em psicologia social. Metodologia de pesquisa e 

diagnóstico de organizações e instituições. 

Bibliografia Básica 

BLEGER, J. Temas em psicologia: entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

MYERS, D. G. Psicologia Social. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

DANCEY, C. P., REIDY, J. Estatística sem Matemática para Psicologia. 5ª ed., Penso, 05/2013. 

[Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, S. G. Teoria e Prática de Dinâmica de Grupo: jogos e exercícios. 4. Ed. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2010. 

VIEIRA, S. Como Elaborar Questionários. Atlas, 08/2009. [Minha Biblioteca]. 

SABBAG, P. Y. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. 2ª ed., Saraiva, 05/2009. 

[Minha Biblioteca]. 

PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. 6ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

RABAGLIO, M. O. Ferramentas de Avaliação de Performance com foco em competências. 

Rio de Janeiro: Qualitymark. 2015. 

 

Pesquisa em Psicologia II 

Ementa 

O papel da ciência na produção do conhecimento. Objetivos, métodos e planejamento de 

pesquisa. Tipos, fases e delineamentos de pesquisa. A ética em pesquisa. Elaboração de 

instrumentos de pesquisa e coleta de dados. Pesquisa quantitativa, quantitativa e aplicação 

de métodos estatísticos na ciência psicológica. 

Bibliografia Básica 



CAMPOS, L. F. L. Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. Campinas: Alínea Editora, 

2008. 

COZBY, P. C. Métodos de Pesquisa em Ciências do Comportamento. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 

2003. 

Bibliografia Complementar 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo, SP, Atlas 2009. 

HULLEY, S. B. et al (org.) Delineando a Pesquisa Clínica: uma abordagem epidemiológica. 

Porto Alegre: Artmed, 2008 

MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático para 

acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 3. ed. São Paulo, 

SP, Atlas, 2015. 

SANTOS, P. A. Metodologia da pesquisa social: da proposição de um problema à redação e 

apresentação do relatório. São Paulo, SP, Atlas, 2015. 

SHAUGHNESSY, J. J. Metodologia de pesquisa em psicologia. 9. ed. Porto Alegre, RS, 

McGraw-Hill, 2012. 

 

Psicopatologia e Psicofarmacologia I 

Ementa 

Aspectos históricos da Psicopatologia e Psiquiatria. Psicopatologia clínica, semiologia, 

anamnese e exame mental. Entrevista clínica, exame de estado mental e atendimento em 

saúde mental. Transtornos mentais de adultos. Clínica psicopatológica tradicional. 

Diagnóstico sindrômico e diagnóstico nosológico. Classificação diagnósticas atuais (CID 10, 

DSM 4 E DSM 5). Transtornos psicopatológicos e sua relação com os conceitos básicos de 

farmacologia clínica. Bases anátomo-fisiológicas da psicofarmacologia e classificações dos 

psicofármacos. Princípios farmacocinéticos. Uso de substâncias (drogas) e as alterações 

cognitivas e comportamentais correspondentes. 

Bibliografia Básica 

OLIVEIRA, I. R., SCHWARTZ, T., STAHL, S. M. (Org.). Integrando psicoterapia e 

psicofarmacologia: manual para clínicos. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A. (Org.). Compêndio de psiquiatria de Kaplan e Sadock. 9ª ed., 

Porto Alegre: Artmed, 2007. 



SAVOIA, M. (org.). Interface entre a Psicologia e a Psiquiatria. 2ª ed., Roca, 11/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª Ed. Porto 

Alegre: Artmed. 2008 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 

comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: 

Artmed, 1993. 

MIGUEL, E. C.; GENTIL, V.; GATTAZ, W. F. (Org.). Clínica psiquiátrica: a visão do 

departamento e do instituto de psiquiatria do HCFMUSP. Vol. 1 e 2. Barueri: Editora 

Manole, 2011. 

ANDREASEN, N. C., BLACK, D. W. Introdução a psiquiatria. 2 ª ed., ArtMed, 08/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

HUMES, E. C., VIEIRA, M. B., FRÁGUAS JÚNIOR, R. (eds.), HÜBNER. Psiquiatria 

Interdisciplinar. Manole, 01/2016. [Minha Biblioteca]. 

 

Psicologia Organizacional e do Trabalho  

Ementa 

O significado do trabalho humano e sua evolução. A organização dos processos de trabalho e 

os modos de produção. A inserção do psicólogo no cotidiano das relações de trabalho e nos 

novos modelos de gestão. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATTO, I. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

ZANELLI, J. C.; ANDRADE, J. E. B.; BASTOS, A. V. B. (Orgs.). Psicologia, organizações e 

Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, S.G. Teoria e prática de dinâmica de grupo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.  

BERNAL, A. O. Psicologia do trabalho em um mundo globalizado: como enfrentar o assédio 

psicológico e o estresse no trabalho. Porto Alegre: Bookman, Artmed, 2010 

SIQUEIRA, M. M.  Novas medidas do comportamento organizacional: ferramentas de 

diagnóstico e gestão. Porto Alegre: Artmed, 2014. 



CAM, D. C. Atuando em Psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos 

humanos. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

SPECTOR, P. Psicologia nas Organizações. São Paulo, Saraiva, 2002. 

 

Estágio Básico em Psicologia Organizacional  

Ementa 

Temas atuais e emergentes nas organizações. Atuação individual ou em equipes 

multiprofissionais nas relações do trabalho nas organizações sociais formais ou informais. 

Aplicação do conhecimento da Psicologia para compreensão e desenvolvimento das relações 

de trabalho. 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, S.G. Teoria e prática de dinâmica de grupo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 

SIQUEIRA, M. M. Novas medidas do comportamento organizacional: ferramentas de 

diagnóstico e gestão. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 

2001. 

Bibliografia Complementar 

BERTALANFFY, L. V. Teoria Geral dos Sistemas. Petrópolis: Vozes, 2013. 

BOWDITCH, J. Elementos de Comportamento Organizacional. São Paulo: Pioneira, 2002. 

CHIAVENATTO, I. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

SPECTOR, P. E. Psicologia nas Organizações. São Paulo: Saraiva, 2002. 

VERGARA, S. C. Os dez mandamentos da Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

6º PERÍODO 

 

Ser Psicólogo VI 

Ementa 

Integração dos conteúdos e práticas do semestre através da discussão e reflexão sobre o 

papel do psicólogo e o trabalho em equipes multidisciplinares, interdisciplinar e 

transdisciplinares. A relação da psicologia com outras disciplinas e outros saberes. A 

medicalização da vida. O ato médico. Os encaminhamentos. Avaliação do próprio processo 



de aprendizagem dos conteúdos acumulativos dos semestres cursados através da produção 

de um trabalho individual ou em grupo. 

Bibliografia Básica 

SAVOIA, M. (org.). Interface entre a Psicologia e a Psiquiatria. 2ª ed., Roca, 11/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

PACHECO, G. P. Reforma Psiquiátrica: Uma Realidade Possível. São Paulo: Ed Juruá, 2009. 

FOUCAULT, M. História da loucura na idade clássica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989.  

Bibliografia Complementar 

ACHAR, R. (Coord.). Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para sua formação. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.  

AMARANTE, P. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio 

de Janeiro: Fiocruz; 1996. 

CAPLAN, G. Princípios da psiquiatria preventiva. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. 

SARACENO, B. Libertando identidades: da reabilitação psicossocial à cidadania possível. Rio 

de Janeiro: Tecorá/Instituto Franco Basaglia; 1999. 

YOSHIDA, E.; ENÉAS, M. Psicoterapias psicodinâmicas breves: propostas atuais. 2ª ed., 

Campinas: Alínea editora, 2013. 

 

Behaviorismo e Processos Cognitivos III 

Ementa 

Contextualização da Análise do Comportamento aplicada à Clínica, a Terapia Cognitiva e 

outras psicoterapias comportamentais. Análise funcional aplicada, avaliação, intervenção e 

acompanhamento. Elaboração do Diagnóstico comportamental. Evolução dos métodos 

analíticos-funcionais e a ética no contexto da análise do comportamento. Principais 

aplicações das técnicas da Terapia Cognitiva na psicologia clínica e em outras áreas do 

conhecimento. 

Bibliografia Básica 

BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: Ciência, comportamento e cultura. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

MOREIRA, M. B. Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Porto Alegre: Artmed, 

2007. 



WRIGHT, J. H., BASCO, M. R., THASE, M. E. Aprendendo a Terapia Cognitivo 

Comportamental: um guia ilustrado. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

LEAHY, R. L. Terapia Cognitiva Contemporânea: teoria, pesquisa e prática. Porto Alegre: 

Artemed, 2010. 

Bibliografia Complementar 

FRIEDEBERG, D., McCLURE, Jessica M. A pratica clínica de terapia cognitiva. ArtMed, 

08/2011. [Minha Biblioteca]. 

WAINER, R., PAIM, K., ERDOS, R. Terapia Cognitiva Focada em Esquemas. ArtMed, 2016-01-

01. [Minha Biblioteca]. 

DOBSON, D. DOBSON, S. A terapia cognitivo-comportamental baseada em evidências. 

ArtMed, 01/2010. [Minha Biblioteca]. 

WRIGHT, J. H.; BASCO, M. R.; THASE, M. E. Aprendendo a Terapia Cognitivo 

Comportamental: um guia ilustrado. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BECK, J. S. Terapia cognitiva: Teoria e Prática. ArtMed, 04/2011. [Minha Biblioteca]. 

 

Psicodinâmica III 

Ementa 

Prática e estrutura clínica psicanalítica. Psicanálise pós-freudiana e cultura. Psicoterapias de 

orientação analítica. Temas atuais na teoria psicanalítica. A Psicologia analítica de Jung; A 

Psicanálise de Melanie Klein e Lacan. Dinamismos da psique e do inconsciente. Diferentes 

possibilidades e contextos de ações da Psicanálise. 

Bibliografia Básica 

EIZIRIK, C. L. (et al). Psicoterapia de orientação analítica: fundamentos teóricos e clínicos. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. 

FREUD, S. Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de 

Janeiro: Imago,v.12, 1996. 

ZIMERMAN, D. E. Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise. ArtMed, 04/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar 

FORBES, J. (ed.), RIOLFI, C. (org.). Psicanálise: A Clínica do Real. Manole, 01/2014. [Minha 

Biblioteca]. 



ZIRMERMAN, D. E. Psicanálise em Perguntas e Respostas. ArtMed, 01/2005. [Minha 

Biblioteca]. 

HERRMANN, F. O que é psicanálise. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

JORGE, M. A. C. Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan: as bases conceituais. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2011. 

LAPLANCHE; PONTALIS. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

Humanismo III 

Ementa 

Práticas psicoterápicas na concepção de homem e do mundo a partir da perspectiva 

humanista em quatro escolas psicológicas: Abordagem Centrada na Pessoa, Gestalt, 

Psicodrama e Sistêmica. As técnicas fundamentais nos seus princípios básicos dos fazeres do 

psicólogo e no atendimento nos âmbitos institucional, clínico, educação e família.  

 

Bibliografia Básica 

BUSTOS, D. Novas cenas para o psicodrama. São Paulo: Agora, l999. 

MORENO, J. L. Psicodrama. São Paulo: Cultrrix, 1993. 

ROGERS, C. R. Psicoterapias e Relações Humanas. Vol I e II. Belo Horizonte: Interlivros, 1977. 

Bibliografia Complementar 

AMATUZZI, M. M. Por uma psicologia humana. Campinas: Alínea, 2014. 

HOLMES, P.; KARP, M. (org) Psicodrama: inspiração e técnica. São Paulo: Agora, 1992. 

MARTIN, E. G. Psicologia do encontro: J. L. Moreno. São Paulo: Agora, 1996 

MORATO, H. (org.) Aconselhamento psicológico centrado na pessoa: novos desafios. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. 

ROGERS, C. R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 

 

Psicologia Social III 

Ementa 

Evolução do campo da psicologia comunitária. Principais teorias e métodos da psicologia 

comunitária. Modelos de intervenção na comunidade. Avaliação, pesquisa e investigação em 

Psicologia Comunitária. Relação do homem com o meio ambiente. 

 



Bibliografia Básica 

ÁLVARO, J. L.; GARRIDO, A. Psicologia Social: Perspectivas psicológicas e sociológicas. São 

Paulo: McGrall Hill, 2006. 

ARONSON, E., WILSON, T. D., AKERT, Robin M. Psicologia Social. 8ª ed., LTC, 07/2015. 

[Minha Biblioteca]. 

HUTZ, C. S. Avanços em psicologia comunitária e intervenções psicossociais. São Paulo, SP, 

Brasil: Casa do Psicólogo, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CAMPOS, R. H. F.; GUARESCHI, P. A. Paradigmas em psicologia social: A perspectiva Latino-

Americana. Petrópolis: Vozes, 2000. 

CAMPOS, R. H. F. (org.) - Psicologia Social Comunitária: da Solidariedade à Autonomia. 

Petrópolis: Vozes, 1996. 

FERREIRA, R. C. Psicologia social e comunitária: fundamentos, intervenções e 

transformações. São Paulo, SP, Brasil: Érica, 2014. 

BRAGHIROLLI, E. M. Temas de psicologia social. Autor de Elaine Maria, PEREIRA, Siloé, 

RIZZON, Luiz Antônio. 9. ed. Petrópolis, RJ, Brasil: Vozes, 2011. 

SARR, J. C. Introdução à psicologia comunitária: bases teóricas e metodológicas. Porto 

Alegre, RS, Brasil: Sulina, 2014. 

 

Psicopatologia e Psicofarmacologia II 

Ementa 

Assistência hierarquizada à saúde e à saúde mental. Interfaces da psiquiatria com a 

psicologia e outras áreas do conhecimento. Efeitos dos psicofármacos na psicopatologia. 

Classificação dos transtornos mentais e principais medicações utilizadas em 

psicofarmacologia. Psicofarmalogia clínica. Efeito farmacológico, efeito colateral e efeito 

tóxico, indicadores farmacológicos. Classes farmacológicas de interesse clínico. 

Interpretação de bula medicamentosa. Intervenções farmacológicas nas demências. 

Abordagem psicoeducacional. 

Bibliografia Básica 

OLIVEIRA, I. R., SCHWARTZ, T., STAHL, S. M. (Org.). Integrando psicoterapia e 

psicofarmacologia: manual para clínicos. Porto Alegre: Artmed, 2015. 



SAVOIA, M. (org.). Interface entre a Psicologia e a Psiquiatria. 2ª ed., Roca, 11/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

BRUNTON, L. L., CHABNER, B. A., KNOLLMANN, B. C. (Ed.). Tradução de LANGELOH, A., 

ROSÁRIO, B. A., COSENDEY, C.  H. A. et al. As bases farmacológicas da terapêutica de 

Goodman e Gilman. 12ª ed., Porto Alegre: McGraw Hill-Artmed. 2012. 

Bibliografia Complementar 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª Ed. Porto 

Alegre: Artmed. 2008 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 

comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: 

Artmed, 1993. 

MIGUEL, E. C., GENTIL, V., GATTAZ, W. F. (Org.). Clínica psiquiátrica: a visão do 

departamento e do instituto de psiquiatria do HCFMUSP. Vol. 1 e 2. Barueri: Manole, 2011. 

ANDREASEN, N. C., BLACK, D. W. Introdução a psiquiatria. 2ª ed., ArtMed, 08/2011. [Minha 

Biblioteca]. 

HUMES, E. C., VIEIRA, M. B., FRÁGUAS JÚNIOR, R. (eds.), HÜBNER. Psiquiatria 

Interdisciplinar. Manole, 01/2016. [Minha Biblioteca]. 

 

Clínica em Saúde I 

Ementa 

O Sistema Único de Saúde (SUS), seus princípios e diretrizes. Níveis de atenção e de 

prevenção em saúde. Atenção básica: Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF). O trabalho em equipes multiprofissionais. Atuação do 

psicólogo na equipe do NASF. Educação em saúde. 

Bibliografia Básica 

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO (ORG). Textos de apoio em políticas 

de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 

COHN, A., ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. São Paulo: Cortez, 

1996. 

LENY, A. B. (ORG). Família contemporânea e saúde: práticas e políticas públicas. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2010. 

Bibliografia Complementar 



BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2012. 

______. Caminhos para uma política de saúde mental infanto-juvenil. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2005. 

SARRIERA, J. C. Saúde Comunitária: conhecimentos e experiências na América latina. Porto 

Alegre: Sulina, 2011. 

ANGERAMI, V. A. Atualidades em psicologia da saúde. São Paulo: Tomson, 2004. 

GRUBITS, S. Psicologia da saúde: especificidade e diálogo interdisciplinar. São Paulo: Vetor, 

2007. 

 

7º PERÍODO 

 

Ser Psicólogo VII 

Ementa 

Integração dos conteúdos e práticas do semestre através da discussão e reflexão sobre a 

construção da identidade do psicólogo à partir da infância.  O atendimento da criança, a 

inserção na sociedade e seus direitos. Avaliação do próprio processo de aprendizagem dos 

conteúdos acumulativos dos semestres cursados através da produção de um trabalho 

individual ou em grupo. 

Bibliografia Básica 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Brasília, 

2005. 

COIMBRA, C. Psicologia e direitos humanos – práticas psicológicas: compromissos e 

comprometimentos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2002.  

ROMARO, R. Ética na psicologia. Petrópolis, Vozes, 2006. 

Bibliografia Complementar 

ANGERAMI–CAMON, V. A. Novos rumos na psicologia da saúde. São Paulo: Pioneira, 2002. 

CAMPOS, G. W. S. Reforma da reforma: repensando a saúde. 2ª. ed. São Paulo: Hucitec, 

1997. 

FERREIRA-NETO, J. L. A formação do psicólogo: clínica, social e mercado. São Paulo, Escuta, 

2004. 



FIGUEIREDO, L. C. Da epistemologia à ética das práticas e discursos psicológicos. 2ª edição 

revista e ampliada. Petrópolis, Vozes, 1996. 

FOUCAULT, M. Ética, sexualidade, política. Ditos e Escritos V. Rio de Janeiro, 

Forense Universitária, 2004. 

 

Clínica em Saúde II 

Ementa 

Integração da disciplina Clínica em Saúde I, articulando o raciocínio clínico à construção do 

processo saúde-doença nas diferentes fases do ciclo da vida. Discutir os processos do 

desenvolvimento humano desde sua concepção ao envelhecimento no campo ampliado da 

atenção integral à saúde com respeito à diversidade social. A clínica nos ambulatórios de 

especialidades. 

Bibliografia Básica 

GIOIA-MARTINS, D. F. (Org.) Psicologia da Saúde: formação, pesquisa e prática profissional. 

1ª ed. São Paulo: Vetor, 2012. 

TEXEIRA, C. A. J. (Org.) Psicologia da Saúde: contextos e áreas de intervenção. 1ª ed. Lisboa: 

Climepsi, 2007. 

MELLO FILHO, J. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artmed, 1992. 

Bibliografia complementar 

ZIMERMAM, D. E. Fundamentos básicos das grupoterapias. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SARRIERA, J. C. Saúde Comunitária: conhecimentos e experiências na América latina. Porto 

Alegre: Sulina, 2011. 

CURY, S. M. I. A prática psicológica e sua interface com as doenças. 2ª ed. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2010. 

ANGERAMI, V. A. Atualidades em psicologia da saúde. São Paulo: Tomson, 2004. 

GRUBITS, S. Psicologia da saúde: especificidade e diálogo interdisciplinar. São Paulo: Vetor, 

2007. 

 

Neuropsicologia 

Ementa 

História da neurociência: estudo do histórico e evolução dos métodos de investigação. 

Estudo das funções cognitivas e das funções neuropsicológicas na criança, no adulto e no 



idoso: influências culturais, sociais e econômicas. Estudo do protocolo básico de avaliação 

neuropsicológica e de reabilitação neuropsicológica. 

Bibliografia Básica 

FUENTES, D. et al. Neuropsicologia: teoria e prática. Org. Daniel Fuentes (et al). 2. ed. 

Artmed: Porto Alegre, 2014. 

MALLOY-DINIZ, L. et al. Avaliação Neuropsicológica. Artmed: Porto Alegre, 2010. 

MELLO, C.B. MIRANDA, M.C. MUSZKAT, M. Neuropsicologia do desenvolvimento: conceitos 

e abordagens. Memnon: São Paulo, 2005. 

Bibliografia Complementar 

CUNHA, J. A. et al. Psicodiagnóstico-V. 5.ed. Artmed: Porto Alegre, 2000. 

Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições clínicas e 

diretrizes diagnósticas. Artmed: Porto Alegre, 1993. 

ASSOCIATION, American Psychiatric. Referência Rápida aos Critérios Diagnósticos do DSM-

5. 5th ed. ArtMed, 01/2014. [Minha Biblioteca]. 

MIOTTO, E. C., LUCIA, M. C., SCAFF, M. Neuropsicologia Clínica. 2ª ed,. Roca, 01/2017. 

[Minha Biblioteca]. 

SANTOS, N. O., LUCIA, M. C. Psicologia Hospitalar, Neuropsicologia e Interlocuções - 

Avaliação Clínica e Pesquisa. Roca, 07/2016. [Minha Biblioteca]. 

 

Psicodiagnóstico Infantil 

Ementa 

Estudo crítico e aprofundado de tópicos e questões específicas do Psicodiagnóstico infantil, 

correlacionando conceitos teóricos e possibilidades técnicas para o manejo clínico da prática 

psicodiagnóstica. 

Bibliografia Básica 

CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico V. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições. Porto Alegre: Artmed, 1995 

O CAMPO, M. L. S., ARZENO, M. E. G., PICCOLO, E. G. (col.). O processo psicodiagnóstico e as 

técnicas projetivas. 11ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

Bibliografia Complementar 



ASSOCIATION, American Psychiatric. Classificação de transtornos mentais e de 

comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: 

Artmed, 1993. 

ASSOCIATION, American Psychiatric. Referência Rápida aos Critérios Diagnósticos do DSM-

5, 5th ed. ArtMed, 01/2014. [Minha Biblioteca]. 

GINGER, S. Gestalt: uma terapia do contato. São Paulo: Summus, 2010. 

AUXILIADORA, M. D. A ciência do desenvolvimento humano: tendências atuais e 

perspectivas futuras. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MIOTTO, E. C., LUCIA, M. C., SCAFF, M. Neuropsicologia Clínica. 2ª ed,. Roca, 01/2017. 

[Minha Biblioteca]. 

 

Psicologia do Esporte 

Ementa 

Estudo da regulação psicológica da ação motora/esportiva, com ênfase nos processos de 

atenção, concentração, Imaginação e treinamento mental. Elaboração de intervenção 

através da comunicação, liderança e criatividade. 

Bibliografia Básica 

MACHADO, A.A. Psicologia do esporte: da educação física escolar ao treinamento esportivo 

de alto nível. São Paulo: 1ª ed., São Paulo: Guanabara Koogan, 2006. 

SAMULSKI, D. Psicologia do Esporte. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2002. 

COZAC, J. R. L. Psicologia do Esporte: atleta e ser humano em ação. 1ª ed. São Paulo: ROCA, 

2013. 

Bibliografia Complementar 

WEINBERG, R. S., GOULD, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. 6th 

edição. ArtMed, 01/01/2017. [Minha Biblioteca]. 

BARBANTI, V.J. Teoria e prática do treinamento desportivo. 4ª ed., São Paulo: Blucher, 

2001. 

BERGER, K.S. O Desenvolvimento da Pessoa: da Infância a Terceira Idade. 5ª ed. Rio de 

Janeiro: Gen/ LTC, 2012. 

DAVIDOFF, L. L. Introdução a Psicologia. 3ª ed. São Paulo: PEARSON, 2001. 

WEINECK J. Treinamento Ideal. 9ª ed., São Paulo: MANOLE, 2003. 

 



Psicomotricidade 

Ementa 

Fundamentos de psicomotricidade nas principais correntes teóricas sobre o crescimento e 

desenvolvimento humano. A evolução das teorias do desenvolvimento e a aplicabilidade na 

relação corpo e mente e do movimento e das limitações. As teorias contemporâneas da 

psicomotricidade e a psicomotricidade infantil. 

Bibliografia Básica 

FONSECA, V. Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese. 2ª ed., Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1988. 

FERNANDES, J. M. G. A., GUTIERRES FILHO, P. B. Psicomotricidade: Abordagens Emergentes. 

Manole, 01/2012. [Minha Biblioteca]. 

OLIVEIRA, G. C. Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque psicopedagógico. 

Petrópolis: Vozes, 2010 

Bibliografia Complementar 

BERGER, K. S. O Desenvolvimento da Pessoa - Do Nascimento à Terceira Idade. 9ª ed. LTC, 

07/2017. [Minha Biblioteca]. 

FONSECA, V. Aprender a aprender: educabilidade cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1998. 

KHOURI, I. G. et al. Psicologia Escolar. E.P.U., 01/1986. [Minha Biblioteca]. 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

GARDNER, H., CHEN, J., MORAN, S. Inteligencias Multiplas. Penso, 01/2010. [Minha 

Biblioteca]. 

 

8 Período  

 

Ser Psicólogo VIII 

Ementa 

Integração dos conteúdos e práticas do semestre através da discussão e reflexão sobre o 

papel do psicólogo no trabalho em unidades públicas. A legislação e atuação do psicólogo no 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS. As vulnerabilidades sociais. Avaliação do próprio 

processo de aprendizagem dos conteúdos acumulativos dos semestres cursados através da 

produção de um trabalho individual ou em grupo. 



Bibliografia Básica 

BRASIL. Conselho Federal de Psicologia. Quem é o psicólogo brasileiro? São Paulo: Edicon, 

Educ, Scientia et Labor, 1988.  

ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E; BASTOS, A. V.B (Orgs.). Psicologia,corganizações e 

trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

ZANELLI, J. C. O psicólogo nas organizações de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

Bibliografia Complementar 

ACHAR, R. (Coord.). Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para sua formação. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.  

BOCK, A. B.; FURTADO; O.; TEXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

psicologia. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008.  

CORDIOLLI, A. (Org). Psicoterapias: abordagens atuais. 3ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

LEITE, C. H. B. Manual de direitos humanos. 3ª ed. Atlas, 03/2014. [Minha Biblioteca]. 

SABBAG, P. Y. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. 2ª ed., Saraiva, 05/2009. 

[Minha Biblioteca]. 

 

Psicodiagnóstico Adulto 

Ementa 

Estudo crítico e aprofundado de tópicos e questões específicas do Psicodiagnóstico adulto, 

correlacionando conceitos teóricos e possibilidades técnicas para o manejo clínico da prática 

psicodiagnóstica. 

Bibliografia Básica 

CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico V. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições. Porto Alegre: Artmed, 1995. 

O CAMPO, M. L. S., ARZENO, M. E. G., PICCOLO, E. G. (col.). O processo psicodiagnóstico e as 

técnicas projetivas. 11ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIATION, American Psychiatric. Classificação de transtornos mentais e de 

comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: 

Artmed, 1993. 

______. Referência Rápida aos Critérios Diagnósticos do DSM-5. 5th ed. ArtMed, 01/2014. 

[Minha Biblioteca]. 



PERLS, F. S. Gestalt terapia explicada. São Paulo: Summus, 1997. 

GINGER, S. Gestalt: uma terapia do contato. São Paulo: Summus, 2010. 

MIOTTO, E. C., LUCIA, M. C., SCAFF, M. Neuropsicologia Clínica. 2ª ed., Roca, 01/2017. 

[Minha Biblioteca]. 

 

Clínica em Saúde III 

Ementa 

Atuação do psicólogo em atenção terciária. Psicologia hospitalar. Finitude e cuidados 

paliativos.  

Bibliografia Básica 

CAMON, A. A. (Org). Psicologia da Saúde: um novo significado para a prática clínica. 2a ed., 

São Paulo: Cegange Learning, 2014 

FILGUEIRAS, M. S.T., RODRIGUES, F. D., BENFICA, T. M. Psicologia Hospitalar e saúde: 

consolidando práticas e saberes na residência. 2ª ed. São Paulo: Vozes, 2011. 

BAPTISTA, M. N., DIAS, R. R. Psicologia Hospitalar - Teoria, Aplicações e Casos Clínicos. 2ª ed., 

Guanabara Koogan, 09/2009. [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar 

SANTOS, N. O., LUCIA, M. C. Psicologia Hospitalar, Neuropsicologia e Interlocuções: 

Avaliação Clínica e Pesquisa. Roca, 07/2016. [Minha Biblioteca]. 

CAMPOS, G. W. S. (Org.). Manual de práticas de atenção básica. São Paulo: Hucitec, 2008. 

ISMAEL, S. M. C. (Org.). A prática psicológica e suas interfaces com as doenças. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2005.  

ANDREOLI, P. B A., CAIUBY, A. S. LACERDA, S. (coords.). Psicologia Hospitalar. Manole, 

01/2013. [Minha Biblioteca]. 

CURY, S. M. I. A prática psicológica e sua interface com as doenças. 2ª ed., São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2010. 

 

Psicologia Jurídica 

Ementa 

Delimitação do campo de atuação do psicólogo jurídico. Análise e comparação das práticas 

atuais e das possibilidades futuras da psicologia jurídica no Brasil e no Mundo. Relações 

entre o conhecimento psicológico e jurídico. Teorias psicológicas da justiça. 



Bibliografia Básica 

MIRA Y LOPES, E. Manual de psicologia jurídica. São Paulo: Vida Livros, 2011. 

SPADONI, L. Psicologia Realmente Aplicada ao Direito. São Paulo: LTr, 2009. 

TRINDADE, J. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. Porto Alegre: 

livraria do advogado, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

CAIRES, M. A. F. Psicologia Jurídica: Implicações conceituais e aplicações práticas. São Paulo: 

Vetor, 2005. 

GONÇALVES, H. S.; BRANDÃO, E. P. Psicologia Jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: Nau Editora, 

2004. 

ROVINSKI, S; L. R.; CRUZ, R. M. Psicologia Jurídica. São Paulo, Vetor Editora, 2009. 

FIORELLI, J. O., MANGINI, R. R. Psicologia Jurídica. 8ª ed., Atlas, 06/2017. [Minha Biblioteca]. 

SPADONI, L. Contribuição da Psicologia Social ao Direito. São Paulo: Ltr, 2011. 

 

Estágio Básico em Psicologia Jurídica 

Ementa 

Áreas de atuação do psicólogo jurídico. Demandas da sociedade contemporânea e 

características do mercado de trabalho no campo da psicologia jurídica. Aproximação do 

psicólogo à área de atuação no campo jurídico. 

Bibliografia Básica 

MIRA Y LOPES, E. Manual de psicologia jurídica. São Paulo: Vida Livros, 2011. 

SPADONI, L. Psicologia Realmente Aplicada ao Direito. São Paulo: LTr, 2009. 

TRINDADE, J. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. Porto Alegre: 

livraria do advogado, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

CAIRES, M. A. F. Psicologia Jurídica: Implicações conceituais e aplicações práticas. São Paulo: 

Vetor, 2005. 

GONÇALVES, H. S.; BRANDÃO, E. P. Psicologia Jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: Nau Editora, 

2004. 

ROVINSKI, S; L. R.; CRUZ, R. M. Psicologia Jurídica. São Paulo, Vetor Editora, 2009. 

FIORELLI, J. O., MANGINI, R. R. Psicologia Jurídica. 8ª ed., Atlas, 06/2017. [Minha Biblioteca]. 

SPADONI, L. Contribuição da Psicologia Social ao Direito. São Paulo: Ltr, 2011. 



 

Psicologia de Grupos 

Ementa 

Estudo dos grupos. Pesquisa, observação e compreensão a respeito dos processos grupais. A 

atuação e as estratégias de intervenção psicossociais do psicólogo em grupos. A ética na 

Psicologia Social. 

Bibliografia Básica 

MINIMUCCI, A. Dinâmica de Grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Atlas, 2015. 

ZIMERMAN, D. F. Como trabalhamos com grupos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

BOCK, A. M. B. Psicologia e o compromisso social. São Paulo: Cortez Editora. 1ª Ed, 2003. 

Bibliografia Complementar 

CORREIA, J. V. Sociologia dos direitos sociais: escassez, justiça e legitimidade. 1ª ed., Saraiva, 

12/2013. [Minha Biblioteca]. 

MINIMUCCI, A. Técnicas do trabalho de grupo. São Paulo: Atlas, 2001 

PISANI, R. A. Elementos de Análise de Grupo: Grupos pequenos e intermediários. Trad. 

Sergio Marcos V. Trunci. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 

RIVIÈRE, P. E. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E; BASTOS, A. V. B (Orgs.). Psicologia, organizações e 

trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

9º PERÍODO 

 

Ser Psicólogo IX 

Ementa  

Integração dos conteúdos e práticas do semestre através da discussão e reflexão sobre a 

responsabilidade social do psicólogo em seus diversos campos de atuação. Estudo de 

situações problemas do cotidiano do psicólogo. Avaliação do próprio processo de 

aprendizagem dos conteúdos acumulativos dos semestres cursados através da produção de 

um trabalho individual ou em grupo. 

Bibliografia Básica 

BOCK, A. M. B. Psicologia e o compromisso social. São Paulo: Cortez Editora. 1ª Ed, 2003. 

ROMARO, R. Ética na psicologia. Petrópolis, Vozes, 2009. 



BRASIL. Conselho Federal de Psicologia. Quem é o psicólogo brasileiro? São Paulo: Edicon, 

Educ, Scientia et Labor, 1988. 

Bibliografia Complementar 

ACHAR, R. (Coord.). Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para sua formação. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.  

COIMBRA, C. Psicologia e direitos humanos – práticas psicológicas: compromissos e 

comprometimentos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2002.  

FERREIRA-NETO, J. L. A formação do psicólogo: clínica, social e mercado. São Paulo, Escuta, 

2004. 

ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E; BASTOS, A. V. B (Orgs.). Psicologia, organizações e 

trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

CORREIA, J. V. Sociologia dos direitos sociais: escassez, justiça e legitimidade. 1ª ed., 

Saraiva, 12/2013. [Minha Biblioteca]. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Ementa 

Elaboração e planejamento do projeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso.  

Bibliografia Básica 

BARROS, A. J. S., LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a 

iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2007. 

CAMPOS, L. F. L. Métodos e técnicas de pesquisa em Psicologia. Campinas: Alínea, 2004.  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: planejamento e 

execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração análise e 

interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar 

BENJAMIN, A. A entrevista de ajuda. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: procedimentos 

básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 

2005. 



MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: 

Atlas, 1991. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

Estágio Supervisionado I  

Ementa 

Prática supervisionada na atuação em Psicologia sob a supervisão de professores- 

orientadores e coordenadores. 

Bibliografia Básica 

ROMARO, R. Ética na psicologia. Petrópolis, Vozes, 2006. 

BOCK, A. M. B. Psicologia e o compromisso social. São Paulo: Cortez Editora. 1ª Ed, 2003 

COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. São Paulo: Cortez, 

1996. 

Bibliografia Complemetar 

ACHAR, R. (Coord.). Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para sua formação. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.  

COIMBRA, C. Psicologia e direitos humanos – práticas psicológicas: compromissos e 

comprometimentos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2002.  

FERREIRA-NETO, J. L. A formação do psicólogo: clínica, social e mercado. São Paulo, Escuta, 

2004. 

ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E; BASTOS, A. V. B (Orgs.). Psicologia, organizações e 

trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

ANDREOLI, P. B. A., CAIUBY, A. S., LACERDA, S. (coords.). Psicologia Hospitalar. Manole, 

01/2013. [Minha Biblioteca]. 

 

10º PERÍODO 

 

Ser Psicólogo X 

Ementa 

Integração dos conteúdos e práticas do semestre através da discussão e reflexão sobre os 

desafios do psicólogo no início da carreira profissional. Orientação vocacional, planejamento 

de carreira. Maneiras de se inserir no mercado de trabalho. Avaliação do próprio processo 



de aprendizagem dos conteúdos acumulativos dos semestres cursados através da produção 

de um trabalho individual ou em grupo. 

Bibliografia Básica 

COIMBRA, C. Psicologia e direitos humanos – práticas psicológicas: compromissos e 

comprometimentos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2002.  

FLEURY, M. T. L. (Org). As pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 2002. 

ROMARO, R. Ética na psicologia. Petrópolis, Vozes, 2006. 

Bibliografia Complementar 

ACHAR, R. (Coord.). Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para sua formação. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.  

BRASIL. Conselho Federal de Psicologia. Quem é o psicólogo brasileiro? São Paulo: Edicon, 

Educ, Scientia et Labor, 1988.  

FERREIRA-NETO, J. L. A formação do psicólogo: clínica, social e mercado. São Paulo, Escuta, 

2004.  

MORATO, H. (coord.). Aconselhamento psicológico centrado na pessoa: novos desafios. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. 

ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. (Orgs.). Psicologia, organizações e 

trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

BENJAMIN, A. A entrevista de ajuda. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Ementa 

Operacionalização e redação do trabalho de conclusão de curso dentro dos padrões da 

pesquisa escolhida. 

Bibliografia Básica 

BARROS, A. J. S. e LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a 

iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2007. 

CAMPOS, L. F. L. Métodos e técnicas de pesquisa em Psicologia. Campinas: Alínea, 2008. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: planejamento e 

execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração análise e 

interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar 



MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: procedimentos 

básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 

2005. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: 

Atlas, 1991. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

Estágio Supervisionado II  

Ementa 

Prática supervisionada na atuação em Psicologia sob a supervisão de professores- 

orientadores e coordenadores. 

Bibliografia Básica  

ROMARO, R. Ética na psicologia. Petrópolis, Vozes, 2006. 

BOCK, A. M. B. Psicologia e o compromisso social. 1ª ed., São Paulo: Cortez Editora. 2003 

COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. São Paulo: Cortez, 

1996. 

Bibliografia Complementar 

ACHAR, R. (Coord.). Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para sua formação. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.  

COIMBRA, C. Psicologia e direitos humanos – práticas psicológicas: compromissos e 

comprometimentos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2002.  

FERREIRA-NETO, J.  L. A formação do psicólogo: clínica, social e mercado. São Paulo, Escuta, 

2004. 

ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E; BASTOS, A. V. B (Orgs.). Psicologia, organizações e 

trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

ANDREOLI, P. B. A., CAIUBY, A. S., LACERDA, S. (coords.). Psicologia Hospitalar. Manole, 

01/2013. [Minha Biblioteca]. 

 

Disciplinas Optativas 

 



Psicoterapia Infantil e Adolescente 

Ementa 

O campo da Psicologia Clínica Infantil no Brasil. As especificidades da psicoterapia infantil: 

diagnóstico e intervenção. Perspectiva histórica da formação do terapeuta de crianças 

dentro da Ludoterapia.  

Bibliografia Básica 

KOHLENBERG, R, J. e TSAI, M. Psicoterapia Analítica Funcional. Santo André: ESETec, 2001. 

LÉVY, A. Ciências clínicas e organizações sociais – sentido e crise do sentido. Belo Horizonte: 

Autêntica/FUMEC, 2001. 

LIMA, D F, Perspectivas em Psicologia: Lidando com a diversidade. Olinda: Livro Rápido, 

2006. 

Bibliografia Complementar 

ANGERAMI-CAMON, W. A. (Org). Psicologia da Saúde: um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2014. 

MORATO, H. T. P. Aconselhamento psicológico centrado na pessoa. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 1999. 

POKLADEK, D. D. (Org). A fenomenologia do cuidar: prática dos horizontes vividos nas áreas 

da saúde, educacional e organizacional. São Paulo: Vetor, 2004. 

STALLARD, P. Guia do terapeuta para os bons pensamentos - bons sentimentos: utilizando a 

terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes. Porto Alegre: Artmed, 

2007. 

TURATO, E. R. Tratado da metodologia da pesquisa clinico-qualitativa: construção teórico e 

epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas de saúde e humanas. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

Psicologia da Inclusão 

Ementa 

Tecnologias e procedimentos básicos para o trabalho com pessoas que apresentam 

necessidades especiais. Âmbitos de atuação do psicólogo. Inclusão social. Noções básicas de 

libras. 

Bibliografia Básica 



PACHECO, J., EGGERTSDÓTTIR, R., MARINÓSSON, G. L. Caminhos para a Inclusão. ArtMed, 

01/2007. [Minha Biblioteca]. 

CÓRIA-SABINI, M. A. Psicologia Aplicada à Educação. Pedagógica Universitária, 1986. 

SILVA, I. R., KAUCHAKJE, S., GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e linguagem: desafios e 

realidade. Plexus, 2003. 

Bibliografia Complementar 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe – Língua de 

Sinais Brasileira. Vols. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2002. 

CARVALHO, I. S. de; CASTRO, A. R. de. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. Brasília: 

Senac, 2005.  

ASSOCIATION, American Psychiatric. Referência Rápida aos Critérios Diagnósticos do DSM-

5. 5th edição. ArtMed, 01/2014. [Minha Biblioteca]. 

GLAT, R. A integração social de portadores de deficiência: uma reflexão. Rio de Janeiro, RJ: 

Sette Letras, 2006. 

MIOTTO, E. CORREIA, L. M. C., SCAFF, M. Neuropsicologia Clínica. 2ª ed., Roca, 01/2017. 

[Minha Biblioteca]. 

 

Técnicas Avançadas em Gestão de Recursos Humanos 

Ementa 

Recrutamento e Seleção. Cargos, Carreiras e Remuneração. Avaliação de desempenho, 

Treinamento e Desenvolvimento de pessoas. Liderança e Motivação Comportamento 

Organizacional. Cultura e Clima Organizacional. Qualidade de Vida no Trabalho. 

Bibliografia Básica 

FLEURY, M. T. L. (Org). As pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 2002. 

MOSCOVICI, F. Equipes dão certo: a multiplicação do talento humano. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2004. 

______. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2001. 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 

______. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4a ed., 

Manole, 04/2015. [Minha Biblioteca]. 



JR., PHILIPI, A., SAMPAIO, C. C., FERNANDES, V. (eds.). Gestão de Natureza Pública e 

Sustentabilidade. Manole, 01/2012. [Minha Biblioteca]. 

MÓSCA, H. B., CEREJA, J. R., BASTOS, S. P. RAMAL, (org). Série MBA: Gestão de Pessoas nas 

Organizações Contemporâneas. LTC, 07/2014. [Minha Biblioteca]. 

BOWDITCH, J., BUONO, A. Elementos de Comportamento Organizacional. São Paulo: 

Pioneira, 2002. 

 

Psicoterapia Comportamental 

Ementa 

A Evolução da Terapia Comportamental. Os Processos de avaliação terapêutica na prática 

clínica comportamental. Novos modelos de tratamento em análise aplicada do 

comportamento. Terapia comportamental em grupos e instituições. Atualizações na terapia 

comportamental. 

Bibliografia Básica 

BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: ciência, comportamento e cultura. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

BORGES, N.; CASSAS, F. A. Clínica analítico-comportamental: aspectos teóricos e práticos. 

Porto Alegre: Artmed, 2012. 

FARIAS, A. K. Análise Comportamental Clínica: aspectos teóricos e estudos de caso. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 

Bibliografia Complementar 

FRIEDEBERG, D., McCLURE, J. M. A pratica clínica de terapia cognitiva. ArtMed, 08/2011. 

[Minha Biblioteca]. 

WAINER, R., PAIM, K., ERDOS, R., ANDRIOLA. Terapia Cognitiva Focada em Esquemas. 

ArtMed, 2016-01-01. [Minha Biblioteca]. 

DOBSON, D., DOBSON, S. A terapia cognitivo-comportamental baseada em evidências. 

ArtMed, 01/2010. [Minha Biblioteca]. 

WRIGHT, J. H.; BASCO, M. R.; THASE, M. E. Aprendendo a Terapia Cognitivo 

Comportamental: um guia ilustrado. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BECK, J. S. Terapia cognitiva: Teoria e Prática. ArtMed, 04/2011. [Minha Biblioteca]. 

 

Linguagem e Comportamento Verbal 



Ementa 

Estudo da circularidade dos padrões de comunicação nas relações humanas. A interação 

humana como sistema considerando a relatividade do normal e do anormal na comunicação. 

A possibilidade de não se comunicar - o sintoma como comunicação sistêmica. 

Bibliografia BÁSICA 

WATZLAWICK, P. Pragmática da comunicação humana: um estudo dos padrões, patologias e 

paradoxos da interação. São Paulo: Cultrix. 2007. 

MINIMUCCI, A. Dinâmica de Grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Atlas, 2015. 

ZIMERMAN, D. F. Como trabalhamos com grupos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

Bibliografia Complementar 

PISANI, R. A. Elementos de Análise de Grupo: Grupos pequenos e intermediários. Trad. 

Sergio Marcos V. Trunci. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 

MINIMUCCI, A. Técnicas do trabalho de grupo. São Paulo: Atlas, 2001. 

RIVIÈRE, P. E. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

OTTA, E., YAMAMOTO, M. E. Fundamentos de Psicologia - Psicologia Evolucionista. 

Guanabara Koogan, 03/2009. [Minha Biblioteca]. 

FLORES-MENDOZA, C., COLOM, R. (Col). Introdução à Psicologia das Diferenças Individuais. 

ArtMed, 01/2006. [Minha Biblioteca]. 

 

Psicoterapia Cognitiva 

Ementa 

Bases epistêmicas e metodológicas da Terapia Cognitiva. A Terapia Cognitiva na prática 

clínica Contemporânea. O atendimento clínico nos ciclos da vida. 

Bibliografia Básica 

WRIGHT, J. et al. Terapia cognitivo-comportamental para doenças mentais graves. Porto 

Alegre: Artmed, 2010 

STALLARD, P. Guia do terapeuta para os bons pensamentos - bons sentimentos: utilizando a 

terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

FARIAS, A. K. Análise Comportamental Clínica: aspectos teóricos e estudos de caso. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BECK, A. et al. Terapia cognitiva da esquizofrenia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 



BECK, J. S. Terapia cognitiva: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 1997.2007 

FLORES-MENDOZA, C., COLOM, R. (Col). Introdução à Psicologia das Diferenças Individuais. 

ArtMed, 01/2006. [Minha Biblioteca]. 

DOBSON, K. et al. Manual de terapias cognitivo-comportamentais. São Paulo: Artmed, 2006. 

FORBES, J. (ed.), RIOLFI, C. (org.). Psicanálise: A Clínica do Real. Manole, 01/2014. [Minha 

Biblioteca]. 

 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

Ementa 

Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação funcional entre ouvintes e surdos. 

Bibliografia Básica 

CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, V. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe – Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS. (vol. I e II). São Paulo: EDUSP, 2001. 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: O Mundo do 

Surdo em Libras. São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. 

CASTRO, A. R.; CARVALHO, I, S. Comunicação por língua brasileira de sinais: livro básico. 

Brasília: 2005. 

Bibliografia Complementar 

SILVA, I. R., KAUCHAKJE, S. GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e linguagem: desafios e 

realidade. Plexus, 2003. 

GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 

sóciointeracionista. São Paulo: Plexos, 1997. 

QUADROS, R. M., KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. São Paulo: 

Artemed, 2004. 

QUADROS, R. M. Educação de Surdos – A aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997. 

CARVALHO, I. S., CASTRO, A. R. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. Brasília: Senac, 

2005. 

 

5.5 Flexibilização curricular 

 



Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas obrigatórias, 

além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em que esta atividade está prevista 

nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo ou no período máximo previsto no 

Projeto Pedagógico do curso. Dentro deste princípio, os alunos têm oportunidade de 

abreviar ou prolongar a integralização curricular, podendo cursar disciplinas optativas em 

outros cursos e realizar cursos especiais para eliminar alguma pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em atividades 

complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre as muitas 

atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de extensão, 

envolvendo alunos e professores, em projetos voltados para o bem-estar da comunidade. 

Alguns cursos incluem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas que viabilizam a 

abordagem de temas emergentes, ao longo dos percursos formativos. Outra prática de 

flexibilização consiste no aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular 

do curso, mediante critérios de avaliação. Eventos científicos são realizados com abordagens 

inovadoras e atuais. 

Além disso, a internacionalização prevê que o aluno pode cursar o período letivo em 

outro país e aproveitar integralmente o período análogo no curso da UniEvangélica. Essa 

modalidade de intercambio possibilita ao aluno a oportunidade de ter uma experiência 

diferente sem atrasar o tempo de conclusão do curso. 

 

6 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

6.1 Setor administrativo 

 

O setor administrativo do curso de Psicologia da UniEvangélica está localizado no 2º 

andar do bloco E do Campus Universitário, situado na Avenida Universitária Km 2,5 da 

cidade de Anápolis. Ele é composto por: secretaria setorial, sala dos professores, gabinete do 

diretor do curso e gabinete do coordenador pedagógico. 

 A secretaria setorial é devidamente equipada com arquivos, armários, computadores 

e todo material de escritório necessário para o trabalho da secretária e da assistente de 

secretaria do curso. A sala de professores conta com mesas, cadeiras e computadores, além 



de toaletes e cozinha. Nesse espaço contiguo, o curso conta ainda com gabinetes 

individualizados para o coordenador pedagógico (a) e para o diretor (a) do curso. 

Os alunos podem ser atendidos em suas necessidades administrativas durante 8 

horas por dia, nos períodos matutino e vespertino. 

 

 

6.2  Sistema Acadêmico 

 

O curso conta com o Sistema Acadêmico do Centro Universitário, chamado Lyceum.  

Trata-se de um sistema de Gestão Acadêmica e Financeira desenvolvido pela Techne, 

empresa sediada no Estado de São Paulo. Tem o objetivo de reformular processos, atender 

alunos e docentes por meio da internet, otimizar o uso de recursos e introduzir novos 

patamares de eficiência na gestão.  

Oferece à comunidade acadêmica, diversos serviços por meio de Secretária 

Acadêmica Virtual, tais como: efetivação da matrícula pela internet, consulta de extrato 

financeiro, emissão de 2ª via de boletos, consulta do histórico escolar a acompanhamento 

do desempenho do período letivo corrente (frequências, notas e pendências), permitindo 

também matrícula e abertura de processos acadêmicos, além do acesso a publicações, 

como: aulas, planos de ensino, material para estudos e recados que podem ser postados 

pelos docentes.   

O Lyceum permite aos professores, gestores e secretárias do curso o registro das 

atividades acadêmicas, bem como controle do desempenho do aluno.  Além disso, constitui 

um repositório de textos, aulas, obras virtuais de apoio pedagógico e outras publicações, 

bem como avisos direcionados ao aluno.   Além disso, docentes e secretárias podem 

encaminhar avisos e e-mails aos discentes, professores podem disponibilizar material 

didático e fazer lançamento de notas e frequência pela internet. O sistema possibilita gerar 

diferentes relatórios e gráficos para gestão administrativa, financeira e acadêmica.  

Os gestores e professores do curso são incentivados a utilizar o Lyceum como 

ferramenta para facilitação, comunicação, de avaliação da aprendizagem e controle de 

resultados. Gradualmente, alimentar o Sistema Acadêmico se tornou um compromisso por 

parte de gestores, técnicos administrativos e professores do curso, que podem consultar 

informações individuais dos alunos ou de turmas, verificar horário de aulas, agendar provas, 



lançar notas e frequências, postar planos de ensino, cronograma e material didático, bem 

como e gerar gráficos de desempenho de alunos por disciplina.  

No curso de Psicologia os diários já estão digitalizados, sendo possível ao professor 

fazer a chamada, para registro de frequência, de forma online utilizando celulares ou 

computadores. 

6.3 Espaço de trabalho para a direção do curso 

 

O espaço destinado ao diretor do curso é pensado para oferecer privacidade e 

transparência á gestão. A dimensão da sala é de aproximadamente 2x2 metros. A sala é 

climatizada e equipada com mesa de escritório, computador, gavetas e armário e três 

cadeiras. 

 

6.4  Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral – TI 

 

No espaço do laboratório de habilidades clínicas (LAHC), uma sala é destinada ao 

atendimento e supervisão dos alunos. Nessa sala, os professores TI podem atender os 

alunos. 

 

6.5  Sala de professores 

 

A sala de professores conta com mesas, cadeiras e computadores, além de toaletes e 

cozinha. Esse espaço é mantido climatizado, limpo, iluminado e em bom estado de 

conservação para comodidade dos professores. 

 

6.6  Salas de aula 

 

O curso de psicologia utiliza as salas do bloco E F do centro Universitário de Anápolis. 

Trata-se de salas amplas, arejadas e devidamente equipadas com carteiras, data-shows, 

caixas de som, cortinas e ares condicionados. As salas são objeto de intensa vigilância para 

manter a limpeza e os equipamentos conservados para comodidade dos alunos. 

 

6.7  Biblioteca 



 

A biblioteca é gerenciada pelo software ArchesLib de controle de bibliotecas. Permite 

consultas, empréstimos, estatísticas e vários tipos de relatórios. O espaço físico conta com 

um laboratório de acesso à internet, com 42 computadores que estão disponíveis a todos os 

alunos do campus. 

A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita 

gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, indicadas nos planos de ensino e 

aprovados pela coordenação de cursos, com base nas indicações no padrão de qualidade 

MEC, indicações de especialistas na área, do coordenador de curso, professores, em 

conformidade com os seguintes critérios de prioridades definidos na Política para Formação 

e Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Central. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

a) Bibliografia básica: um exemplar para até quatro alunos previstos de entrada anual 

no curso, para três títulos selecionados pelos docentes de cada da disciplina; 

b) Bibliografia complementar: de dois exemplares por título, com no mínimo cinco 

títulos indicados para cada componente curricular, conforme critérios previstos nas políticas 

de composição do acervo. 

Toda indicação de aquisição é previamente discutida no colegiado da disciplina, 

sendo as respectivas solicitações encaminhadas com o respectivo parecer.  Os responsáveis 

pela atualização do acervo são a Bibliotecária juntamente com os Diretores de Cursos. 

Redes de informação às quais a biblioteca está integrada: 

a) COMUT – Comutação bibliográfica - permite ao usuário a obtenção de cópia de 

artigos científicos não existentes no acervo da biblioteca; 

b) BIREME – Solicitações de artigos nas áreas de odontologia, enfermagem, saúde, 

biologia e áreas correlatas; 

c) BIBLIODATA – Sistema de Catalogação cooperativa; 

d) Bases e bancos de dados online: Prossiga, Scielo, Bibliotecas virtuais e bibliotecas 

com catálogos online. 

As diferentes áreas de trabalho (empréstimo, consulta, reserva, catalogação 

cooperativa – Bibliodata e estatísticas) estão automatizadas e integradas em rede local. Os 

usuários contam com auxílio de terminais de consulta através do software de gerenciamento 

dos serviços: Arches Lib. 



Serviços Oferecidos: 

a) Empréstimo domiciliar do acervo em geral; 

b) Reservas; 

c) Consulta local em terminais; 

d) Comut; 

e) Intercâmbio (lista de duplicatas e publicações da Instituição); 

f) Orientação e treinamento no acesso à base de dados; 

g) Reprografia; 

h) Orientação na normalização de trabalhos Científicos – ABNT; 

i) Visitas orientadas; 

j) Sala de pesquisa na Internet (42 computadores). 

O curso de Psicologia fez 2 compras de livros desde seu início. Na primeira foram 

comprados os livros da Bibliografia do PPC inicial atendendo as necessidades do primeiro e 

segundo ano do curso. Na segunda compra, foi realizada uma atualização da bibliografia do 

projeto, para então adquirir os livros referentes ao restante do curso. 

 

6.8  Laboratório(s) de informática 

 

Os laboratórios de informática do centro Universitário são multidisciplinares e 

acessíveis por agendamento. Eles têm normas de utilização e possuem acesso à internet. O 

laboratório de informática da Biblioteca é de uso exclusivo para pesquisas na internet e 

possui normas específicas de utilização.  

O curso de psicologia utiliza regularmente o laboratório E208- sala 2 e/ou 5, que são 

climatizados e contam com aproximadamente 30 máquinas e 2 cadeiras para cada máquina 

possibilitando ao professor trabalhar com duplas de alunos.  Eles se localizam no mesmo 

bloco da secretaria do curso. A sala 2 foi equipada com o programa STATISTICA, adquirido 

pela mantenedora, sendo que a renovação de sua licença para 30 máquinas é feita 

anualmente. Esse programa é utilizado no ensino de estatística e também de pesquisa e 

avaliação métodos e medidas. Além disso, os laboratórios de informática são utilizados 

durante as aulas para pesquisas na internet, em bases de dados científicas, ou em outras 

atividades pedagógicas. 

 



 

6.9 Laboratório de Anatomia 

Os laboratórios de anatomia do centro Universitário são multidisciplinares e 

acessíveis por agendamento. São utilizados regularmente como apoio às disciplinas de 

Anatomia e fisiologia do sistema nervoso 1 e 2, que exploram o aspecto biológico do 

fenômeno humano no curso de Psicologia. Além das aulas no laboratório, o aluno também 

conta com horários de estudo acompanhados por monitores-alunos. 

O ambiente dos laboratórios é geralmente composto por aproximadamente 10 

mesas anatômicas e 40 bancos para alunos, pia com cubas e com torneiras elétricas, 

armários para peças anatômicas e para peças ósseas, além de tanques para armazenamento 

de peças anatômicas naturais. 

 

6.10 Laboratório de Habilidades Clínicas (LAHC) 

 

O Laboratório de Habilidades Clínicas (LAHC) foi construído para o curso de psicologia 

possuindo estrutura de 3 consultórios equipados com material lúdico para atendimentos 

infantis, 3 consultórios equipados para atender adultos e uma sala para atendimentos de 

grupo. Os consultórios possuem sistema de espelho e som para observação. Possui ainda 

sistema de transmissão de imagem e som, bem como de gravação.  

A sala de atendimento em grupo possui capacidade para cerca de vinte pessoas, com 

boa iluminação, sistema de ar refrigerado, armário e material de expediente (lápis, papel, 

cola, tesoura, barbantes, fita adesiva, cartolinas etc.). Os consultórios infantis são equipados 

com de mesa de escritório e cadeiras, mesa infantil com 4 cadeiras, material lúdico, caixa de 

areia, testes psicológicos de habilidades, testes projetivos. Os consultórios adultos são 

equipados com de mesa de escritório e cadeiras, 2 poltronas acolchoadas, computador, 

testes psicológicos de habilidades, testes projetivos. 

Nesse laboratório, também se encontra uma recepção e uma sala de apoio, onde 

professores atendem alunos e também alunos podem permanecer para manipulação dos 

prontuários e correção dos testes. E ainda uma sala de observação adjacente, onde é 

possível observar através do espelho os consultórios. Essa sala possui um equipamento de 

som que permite os ouvir através de som ambiente ou fone de ouvido. Ela possui 

capacidade para dez pessoas com banquetas. 



Para a psicologia, esse laboratório oferece a possibilidade de desenvolver trabalhos 

nos campos da Psicologia do Desenvolvimento-Aprendizagem, Processos Psicossociais e 

Processos Psicológicos Básicos, psicologia clínica, psicodiagnóstico, medidas e testes 

psicológicos. Dessa maneira, os estudantes poderão articular conteúdos ministrados nas 

disciplinas teóricas com atividades práticas ligadas a esses campos de estudo. 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas no laboratório de habilidades clínicas e 

diagnósticas destacam-se as de observação do comportamento individual e interindividual, 

entrevistas, aplicação de testes psicométricos, desenvolvimento de experimentos ligados 

aos processos psicológicos básicos e à aprendizagem, observação e análise de processos 

interativos em nível micro e macro, experimentos, simulação de atividades clínicas, ensino 

do psicodiagnóstico adulto e infantil.  

Nesse laboratório, o aluno pode ter acesso a vários testes psicológico, bem como 

manuais de correção e folhas de respostas, disponíveis para serem utilizados nos 

Psicodiagnósticos sob orientação dos professores. Atualmente, estão disponíveis: 

1. WISC – IV 

2. COLUMBIA 

3. TESTE NÃO VERBAL DE RACÍOCINIO PARA CRIANÇAS 

4. TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL – FIGURAS HUMANAS 

5. TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL – FIGURA DE ANIMAIS 

6. DESENHO DA FIGURA HUMANA – ESCALA SISTO 

7. BATERIA PSICOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO  

8. TESTE DE ATENÇÃO CONCENTRADA 

9. EAME-IJ - ESCALA PARA AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO ESCOLAR INFANTIL 

10. TDAH – ESCALA DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

11. ETPC – ESCALA DE TRAÇOS DE PERSONALIDADES PARA CRIANÇAS  

12. TDE – TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR 

13. TIG-NV – TESTE DE INTELIGÊNCIA GERAL NÃO VERBAL 

14. ESI – ESCALA DE STRESS INFANTIL 

15. TDE – TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR 

16. RAVEN  

17. R2 

18. EAC-IJ - ESCALA DE AUTO CONCEITO INFANTOJUVENIL  



19. G-38 TESTE NÃO VERBAL DE INTELIGÊNCIA 

20. EMEP – ESCALA DE MATURIDADE PARA A ESCOLHA PROFISSONAL 

21. R-1 –FORMA B – TESTE NÃO VERBAL DE INTELIGÊNCIA 

22. HTP 

23. IFP – INVENTÁRIO FATORIAL DE PERSONALIDADE 

24. TESTE PALOGRÁFICO 

25. TESTE D2 

26. TESTE G-36 

27. TESTE COLUMBIA 

28. TESTE BPR-5 

29. TESTE ZULLIGER 

30. BFM – 1 - BATERIA DE FUNÇÕES MENTAIS PARA MOTORISTAS 

31. EFN – ESCALA FATORIAL DE AJUSTAMENTO EMOCIONAL/NEUROTICISMO  

32. BPR - BATERIA DE PROVAS DE RACIOCÍNIO  

33. TESTE DE HABILIDADE PARA O TRABALHO MENTAL 

34. TESTE D.70 

35. TESTE DE ATENÇÃO CONCENTRADA AC  

36. TESTE QUATI 

 

6.11 Laboratório de Aprendizagem e Análise Biocomportamental (LAB)  

 

O Laboratório de Aprendizagem e Análise Biocomportamental, LAB, faz parte do 

campo da formação em análise experimental do comportamento e complementa as 

disciplinas do eixo behaviorismo e processos cognitivos. O laboratório funciona em um 

ambiente modular, contendo 16 Caixas de Skinner (Controle Operante) dispostas em 

bancadas individuais, banquetas para acomodação dos alunos. Também um biotério de 

roedores com três baterias para trinta gaiolas individuais. 

O Laboratório de Aprendizagem e Análise Biocomportamental é um ambiente 

pedagógico e físico estruturado para realização de rotinas típicas que objetivam a apreensão 

e aprendizagem de conceitos básicos da Análise Experimental do Comportamento. Os 

experimentos realizados utilizam o rato branco (Wistar) como sujeito experimental e são 

desenvolvidos com as Caixas Operantes ou Caixas de Skinner. São realizados procedimentos 



experimentais de observação, modificação e controle do comportamento, que se iniciam 

pelo Nível Operante, Treino ao bebedouro, modelagem, esquemas de reforçamento e 

extinção. Poderão ser executados outros experimentos de cunho acadêmico e para fins de 

publicação de material. 

O objetivo do LAB é oferecer aos alunos do curso de psicologia a oportunidade de 

testar os princípios elementares do comportamento em organismos infra-humanos, 

facilitando assim o domínio dos conceitos básicos e das principais técnicas de manuseio 

comportamental.  

Além disso, o aluno poderá desenvolver relatórios sobre os experimentos e 

relacionar os dados coletados com a teoria revisada, permitindo um primeiro contato com o 

método experimental de produção de conhecimento. 

O laboratório tem também a importante função de promover projetos de pesquisa e 

iniciação científica, instrumentalizando o estudante com conhecimentos básicos e 

imprescindíveis para sua futura atuação profissional seja ela na clínica, na escola, na 

organização ou na comunidade. 

As práticas de laboratório serão realizadas em duplas ou trios, cada uma empregará 

um sujeito experimental com o qual permanecerá por todo o semestre e conduzirá de modo 

sistemático as práticas sob orientação do professor ou dos monitores da disciplina. Ao final 

do semestre o laboratório deverá se desfazer dos animais empregados nas práticas, 

substituindo-os por outros que serão utilizados em uma nova turma. 

As cobaias utilizadas nos experimentos de aquisição de comportamento e processos 

comportamentais básicos são ratos albinos ingênuos de linhagem Wistar, Sprague-Dawley 

ou pigmentados Long-Evans da espécie Rattus norvegicus (de três a seis meses de idade). 

Esses serão privadas de água para atingirem cerca de 80% de seu peso e possibilitar as 

práticas que, por sua vez, seguirão a rigor os princípios éticos das pesquisas com animais e 

não envolverão a aplicação de sofrimentos desnecessários (lembrando que em ambiente 

natural é comum à espécie Rattus norvegicus atingir 80% de seu peso referente a uma 

situação de alimentação livre). 

Todos os experimentos são monitorados pelo professor da disciplina e por um 

funcionário responsável exclusivamente pelo cuidado do LAB e do biotério. Para que tudo 

ocorra conforme o programado, será necessário que esse funcionário tenha habilidades 

desenvolvidas para o manuseio e utilização dos processos. 



 

6.12 Áreas de convivência e lazer  

 

Os alunos contam com espaços de convivência no campus universitário, equipado 

com mesas e cadeiras, em ambiente ao ar livre. Além disso, contam com 2 cantinas que 

oferecem variedade de produtos para alimentação. 

 

6.13 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniado  

 

A UniEvangélica atualmente possui convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, 

em cujos espaços de atendimento desenvolvem as disciplinas Clínica em Saúde I, II e III e 

estágios supervisionado I e II na área de Saúde. 

As disciplinas Clínica em Saúde I, II e III têm como objetivo principal abordar os níveis 

de atenção primária, secundária e terciária do Sistema Único de Saúde. Além disso, realiza 

uma incursão na história da saúde no Brasil, na Reforma Sanitária, na criação e 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), no processo de Humanização do cuidado, 

na atenção/assistência integral aos ciclos da vida (gestante, bebê, infância, adolescente, 

adulto e idoso), priorizando o papel do psicólogo nas políticas públicas e sua atuação nas 

diversas repercussões psicossociais do adoecimento.  

As atividades relacionadas às disciplinas Clínica em Saúde I, II e III, proporcionam ao 

aluno de Psicologia o contato com os usuários do Sistema de Saúde, a compreensão da 

realidade de saúde da comunidade, desenvolver postura crítica, reflexiva e ética mediante o 

contexto e as problemáticas presentes em cada situação, o diálogo com a equipe 

multiprofissional, atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter 

preventivo ou terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas 

específicos com os quais se depara, bem como a investigação e vivência que permitem ao 

aluno construir experiências significativas de aprendizagens e relacionar teoria e prática em 

situações reais de ensino.  

Neste contexto, poderá ser desenvolvido junto ao aluno: participação em reuniões 

multiprofissionais; observação em visitas domiciliares (VD); visitas técnicas; observações; 

grupos; elaboração da caracterização do local de estágio, sua rede e comunidade; realização 

de diários de campo. As atividades terão como foco a compreensão do processo saúde-



doença, a família, o indivíduo nos seus diversos ciclos da vida, os princípios e diretrizes do 

SUS, a organização do sistema de atenção à saúde e dos serviços de saúde.  

A abordagem pedagógica adotada nessas atividades práticas visa possibilitar a 

aprendizagem autodirigida, por meio da qual o estudante será estimulado, através do 

raciocínio clínico subordinado ao raciocínio crítico, envolvendo os campos da saúde coletiva 

e da família, a problematizar a realidade observada apontando estratégias adequadas para a 

intervenção. 

Os elementos teóricos discutidos, construídos e reconstruídos em sala de aula e nos 

estudos individuais irão possibilitar as discussões na prática e fornecer elementos que 

permitam a elaboração de um raciocínio critico, pautado na ética, humanização, 

responsabilidade e compromisso com a saúde coletiva e a sociedade. 

Na disciplina Clínica em Saúde I, proporcionam-se ao aluno espaços para o exercício 

das habilidades e competências em psicologia e processos de prevenção e promoção da 

saúde com as seguintes características: atuação multidisciplinar na atenção básica em saúde 

através do conhecimento dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde, das ações da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e das ações de promoção e prevenção do psicólogo no 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

A atividade pedagógica no SUS possibilita que o aluno compreenda o Sistema Único 

de Saúde e seus princípios norteadores; articule a Psicologia da Saúde com as políticas 

públicas e atuação do psicólogo; reflita sobre atuação do psicólogo no contexto da saúde 

pública; discuta sobre a multiprofissionalidade e interdisciplinaridade no trabalho em 

equipes de saúde; saiba distinguir especificidades de algumas abordagens metodológicas 

para promoção, prevenção e mudança de comportamento na atenção básica e integre as 

diversas dimensões do cuidado na atenção básica. 

A disciplina Clínica em Saúde II prepara o aluno para atuar com as demandas 

(patologias) dos ciclos da vida. Conhecer os princípios norteadores da Política Nacional de 

Humanização e as diretrizes gerais para sua implementação. Refletir sobre a articulação 

entre prática e teoria, em torno do tema da humanização em saúde, pré-natal psicológico, 

atenção e incentivo ao aleitamento materno, desenvolvimento do bebê/criança, 

adolescente, adulto e idoso. As atividades ocorrerão em ambulatórios de especialidades.  

Para tanto, faz-se necessário que o aluno compreenda a etiologia das doenças que 

mais acometem a comunidade local, o impacto do diagnóstico, os fatores que predispõe e 



mantém o problema e os fatores psicossociais do adoecimento. Além disso, requer do aluno 

um olhar crítico sobre a realidade estudada, no intuito de planejar uma intervenção que 

perpasse a esfera individual, considerando seu impacto nos aspectos biopsicossociais. 

Na disciplina Clínica em Saúde III, o objetivo é permitir a inserção do aluno no campo 

das práticas hospitalares assegurando a articulação entre os conteúdos e atividades que 

foram desenvolvidos nas disciplinas Clínica em Saúde I e II. Estudar o processo saúde-doença 

e suas implicações psicossociais no contexto hospitalar. Atuar juntamente com as 

especialidades médicas com enfoque na tríade equipe-paciente-família. 

Para tanto, faz-se necessário que o aluno tenha adquirido capacidade de observação 

dos cenários prático/profissional. Além disso, saiba compreender e interpretar situações de 

risco e sofrimento psíquico no contexto estudado. 

Nos estágios supervisionados dos alunos que escolhem a área de clínica e saúde, a 

frequência de idas às unidades intensifica-se visando ao aperfeiçoamento técnico, cultural, 

científico e de relacionamento humano, proporcionando ao acadêmico uma visão da 

profissão, dentro de uma realidade atual, desenvolvida mediante um programa planejado. 

Visa, ainda, permitir ao aluno a aplicação do conhecimento adquirido em um cenário prático, 

constituindo uma oportunidade para aquisição de experiência pré-profissional, onde o 

estagiário vivencia a prática diária de sua profissão. 

 

6.14 Sistema de referência e contra referência 

 

No município de Anápolis, a saúde é municipalizada e conta com uma Central de 

Regulação que operacionaliza a agenda e regulamenta os procedimentos, como consultas e 

exames, para os usuários do Sistema Único de Saúde no município. As autorizações de 

internações, cirurgias e outros procedimentos de alta complexidade são realizados por uma 

equipe formada por autorizadores e médicos reguladores, orientados por protocolos, 

respeitando prioridades, critérios clínicos e disponibilidade de oferta, visando garantir a 

integralidade e equidade do atendimento à saúde. Além disso, respeitam-se os critérios os 

princípios de regionalização, hierarquização e pactuações. Atualmente, essa Central de 

regulação conta com os seguintes departamentos: 

1. Central de Regulação de Consultas e Exames – Regula as consultas e exames 

ambulatoriais. 



2. Central de Regulação de Urgência – Regula o atendimento pré-hospitalar de 

urgência. 

3. Central de Regulação de Internação/Leitos – Regula as internações hospitalares 

eletivas e urgência e emergência. 

 4. Central de Regulação de Alta Complexidade – Regula os procedimentos de Alta 

Complexidade. 

 

6.15 Biotérios 

 

O Biotério Central da UniEVANGÉLICA está localizado na Área Experimental, 

ocupando uma área de 208,88 m2. Possui um anexo com 90m2 onde são mantidas 

serpentes dos Géneros Crotalus, Bothrops e Boa. Com a recente implantação da CEUA e 

regularização junto ao CONCEA e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Biotérios 

está desenvolvendo um plano de apoio à pesquisa científica nas mantidas da AEE. Para 

tanto, estão sendo feitas capacitações técnicas e outras ações que visam à melhoria na 

qualidade dos serviços prestados pelo Biotério. 

As instalações possuem áreas separadas para funções específicas, salas e 

equipamentos especializados e ambientes controlados. Os ambientes oferecem alternativas 

de controles para atender às diferentes necessidades dos animais hospedados ou em 

experimentação, conforme orientações específicas. 

As instalações básicas disponíveis para atendimento mínimo às possíveis pesquisas 

na grande área da saúde compreendem: 

 Área administrativa; 

 Área de recepção de animais / quarentena; 

 Áreas de depósitos para: insumos, materiais limpos, equipamentos, rejeitos, 

materiais de limpeza; 

 Área de higienização; 

 Salas de animais; 

 Vestiários; 

 Sala de procedimentos; 

 Sala de Eutanásia; 

 Sala de Testes; 



 Sala de Manutenção de Experimentos; 

 Sala de Manutenção de Hospedeiros Contaminados; 

 Áreas de serviços. 

 

6.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

 

Em 2004, foi criado o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA (CEP-UniEVANGÉLICA), que apresenta caráter multidisciplinar, 

com membros representantes das diversas áreas. Em 2005, o CEP-UniEVANGÉLICA foi 

credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e obteve recursos do 

CNPq para consolidação dos Comitês de Ética (processo n. 40.3451/2004-3). Assim, durante 

todo o ano de 2005, foi realizado curso de capacitação para os membros e adquiridos os 

materiais permanentes para instalação do CEP (computador, impressora, datashow). Em 

janeiro de 2006, o CEP começou a receber os projetos de pesquisa realizados na Instituição 

que, direta ou indiretamente, lidam com seres humanos, para avaliação. O CEP - 

UniEVANGÉLICA desde então, vem funcionando plenamente com um funcionário 

administrativo responsável pelo atendimento aos pesquisadores e com local e horário fixo e 

ainda oferecendo cursos de capacitação de membros e funcionários, participações em 

Seminários e Encontros Nacionais de Comitês de Ética em Pesquisa. 

Em 15 de janeiro de 2012 foi implantada a Plataforma Brasil no Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS com a finalidade de facilitar a análise das pesquisas com seres 

humanos. A Plataforma Brasil foi criada para substituir o Sistema Nacional de Informação 

sobre Ética em Pesquisa (SINESP) e foi implantada no CEP- UniEVANGÉLICA em 2012 com a 

realização de treinamento oferecido aos componentes dos Comitês de Ética em Pesquisa de 

todo o Brasil com finalidade de apresentar e esclarecer dúvidas com relação ao novo 

método que passou a vigorar em janeiro de 2012. 

A composição atual do CEP - UniEVANGÉLICA é multiprofissional e interdisciplinar, 

com pessoas de ambos os sexos, sendo profissionais com atuação destacada na área da 

saúde, das ciências exatas, sociais e humanas e um membro representante dos usuários. 

O CEP - UniEVANGÉLICA realiza pareceres éticos referentes aos projetos de pesquisa 

da própria Instituição e demais Instituições de Ensino Superior, via Plataforma Brasil, 

seguindo as recomendações da CONEP pautado na Resolução CNS 466/2012 e Norma 



Operacional CNS 01/2013. Executa trabalho voluntário, contando com relatores capacitados 

e habilitados a execução dos trabalhos propostos. 

 

 

6.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

Animais devem ser usados em pesquisa e ensino, quando necessário, respeitando o 

princípio que devemos usar o menor número possível de animais evitando a dor e o 

sofrimento. Esse axioma conhecido como Princípio dos 3 R´s deve ser aplicado considerando 

as responsabilidades de cada envolvido desde técnicos que cuidam dos animais no seu dia a 

dia até pesquisadores, médicos veterinários responsáveis, professores orientadores de 

pesquisas e alunos. 

O reconhecimento desta necessidade levou a formação do Comitê de Ética na 

Utilização de Animais da UniEvangélica (CEUA) através da Portaria de número 44, expedida 

pela reitoria em 16 de agosto de 2016. Seu regulamento está na resolução do CAS nº8 de 8 

de dezembro de 2015. 

O CEUA funciona resguardando o cumprimento da lei nº 11.794/2008 que estabelece 

procedimentos para o uso científico de animais. Para isso é composto de uma equipe de 8 

membros, titulares e suplentes, sendo um médico veterinário e um representante da 

Sociedade Protetora dos Animais. Essa comissão analisa projetos de pesquisa e de ensino 

além de investigar acidentes ocorridos, manter arquivo atualizado de projetos, avaliar a 

qualificação do pessoal envolvido, incentivar a redução do uso de animais, realizar visitas e 

se necessário determinar a paralização de projetos. 

O curso de Psicologia trabalha como animais (rato branco Winstar) no Laboratório de 

Aprendizagem e Análise Biocomportamental. Esses animais são criados e sacrificados pelo 

biotério da UniEvangélica de acordo com as normativas do CEUA. 

 

6.18 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida 

 

O curso de Psicologia adota a pedagogia da inclusão reconhecendo que ela consiste 

num movimento político que compreende a educação como um direito fundamental que se 



estende a todos os seres humanos. Uma sociedade inclusiva é a base para uma sociedade 

mais justa e solidária. Por isso, temos a inclusão como uma luta, que batalha pela 

pluralidade e diversidade no convívio de uns com os outros. 

Para alcançar esses propósitos, todo o esforço é feito para que a IES se adapte ao 

deficiente, criando um ambiente propício à aprendizagem e convivência- um ambiente 

inclusivo. Além das adaptações físicas e arquitetônicas, a temática é constantemente 

trabalhada transversalmente nos trabalhos de módulo e conteúdos das disciplinas para que 

nossos alunos aprendam a viver numa perspectiva inclusiva. Da mesma forma, os 

professores, ao trabalhar constantemente essa temática se conscientizam da necessidade de 

promover esse ambiente em sala de aula. 

As instalações físicas do bloco e F, onde acontecem as aulas do curso de Psicologia, 

são devidamente adaptadas com banheiros, rampas e elevadores, além de portas largas, 

para a mobilidade de cadeirantes ou de portadores de outras deficiências. O acesso ao 

restante do Centro Universitário, como biblioteca e espaços de lazer e convivência também 

estão adaptados. O curso atende atualmente 3 alunos nessa condição que contam também 

com mesa e cadeira adaptada as suas necessidades. 

Além disso, o curso atende uma aluna autista que conta com um professor tutor que 

realiza atendimento pedagógico à aluna além de mediar a relação dela com os professores e 

alunos colegas.  

Atualmente, não temos alunos com outras deficiências, mas estamos abertos a nos 

adaptar as demandas de cada um que vier a conviver conosco. 

 

6.19 Setores de serviços e apoio 

 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais visam à integração do 

alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os setores de serviços, destacamos: 

• UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente é o serviço institucional de 

atendimento, que faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no 

desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem como objetivo acolher, 

integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em 

suas necessidades e zelando por sua formação humana e profissional, de modo a favorecer o 



desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e responsabilidade 

social. Sua base é a política institucional de apoio ao discente. Procura cumprir as diretrizes e 

exigências do Ministério da Educação, quanto ao atendimento ao aluno e ao 

acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das prioridades 

estabelecidas pelo planejamento estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e 

abrange áreas de prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, egressos e 

Ouvidoria. 

• UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este departamento 

está voltado à implementação de política de concessão de bolsas de estudo, atuando no 

sentido de orientar os alunos e a sociedade quanto aos critérios e quanto aos programas de 

assistência social, propiciando à comunidade carente o acesso à educação superior. 

• Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou qualquer 

informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos competentes, 

acompanhando as providências, com vistas a alcançar o desenvolvimento de uma visão 

compartilhada em torno das principais questões da IES e gerando resultados práticos para a 

direção da organização. Por meio da atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, os gestores da Instituição identificam os principais problemas, 

sugestões e propostas para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, 

para melhorar a imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação com toda a 

comunidade, pela transparência das ações e pelo acompanhamento da melhoria da 

qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas empresas terceirizadas. 

• Academia: A Academia de Musculação do curso de Educação Física visa à 

capacitação global e ampla do aluno quanto à prática da realidade do profissional em uma 

academia, no seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a importância da organização e 

planejamento para se obter resultados seguros e eficazes. A relação aluno/academia ocorre, 

também, por meio do contato dos serviços prestados à comunidade (desempenho humano, 

restauração via treinamento assistido, qualidade de vida, bem-estar físico, social e mental, 

acompanhados de uma triagem). Atualmente, a Academia oferece aos alunos, funcionários e 

comunidade aulas de musculação, Cycling indoor e ginástica aeróbica (mulheres) e 

musculação para idosos. A academia está localizada no Ginásio de Esportes da Educação 

Física e funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno. Conta com uma recepção no 



local para atendimento de cadastros e matrículas, nos seguintes horários: de segunda à 

sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 22h. 

 

 

7 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO  

 

O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos da 

UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, contando com a colaboração e 

acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico. Esse Núcleo integra a Pró-

Reitoria Acadêmica e é composto pelas Coordenadorias de Planejamento, Apoio ao Docente 

e Avaliação e Qualificação Pedagógica.  

Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação vigente, 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para elaboração de projetos 

pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do ForGRAD. 

A avaliação de cada projeto é também de responsabilidade da CPA - Comissão 

Própria de Avaliação da UniEVANGÉLICA e de cada curso, e preconiza um processo contínuo 

de avaliação, que visa à flexibilidade para que possíveis equívocos sejam dirimidos durante o 

processo ou para a validação do trabalho realizado.  Essa autoavaliação deve levar em 

consideração a articulação entre Projeto Pedagógico do curso e PDI (articulação do projeto 

com a visão e missão institucional); a coerência entre o Projeto Pedagógico do Curso, 

Diretrizes Curriculares de cada curso e os Padrões de Qualidade; a articulação entre o 

Projeto Pedagógico do Curso e as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior (INEP). 

O curso de Psicologia realiza processos de avaliação a cada semestre letivo através 

das seguintes metodologias: 

- Questionários online: que são disponibilizados aos alunos via Liceu. Esse 

instrumento tem sido utilizado para avaliar novos professores semestralmente por um ano e 

professores da casa a cada biênio. Os professores são convidados também a preencher 

periodicamente uma auto avaliação online. Este tipo de instrumento foi utilizado ainda para 

avaliar a direção do curso e estruturas físicas tais como salas de aula, equipamentos, 

biblioteca, estacionamento e lanchonetes. A direção do curso, juntamente com o NDE, faz 

devolutiva das avaliações aos professores buscando alternativas de melhorias. As 



reclamações sobre a estrutura física são repassadas para os setores responsáveis em forma 

de solicitações, a fim de resolver os problemas. 

- Reuniões com representantes de turmas: realizadas com a direção do curso e 

professores do colegiado, a fim de ouvir os alunos e responder dúvidas. No período de 2014 

a 2017 foram realizadas 2 reuniões. 

- Reuniões semestrais com a primeira turma: iniciaram a partir de 2015-2 e são 

realizadas pela direção do curso, pois se percebeu que era necessário ouvir as reclamações e 

reivindicações da primeira turma no meio do semestre a fim de evitar que os problemas se 

arrastassem até o final. Essas reuniões ajudam a ajustar o planejamento docente à 

realidade. O conteúdo dessa reunião é discutido pela direção com os professores 

individualmente, gerando decisões e ações para melhorias, sendo que alguns aspectos são 

levados para discussão nas reuniões de colegiado. 

- Reuniões de colegiado para planejamento e conselho de classe- nas quais se 

discutem os trabalhos de módulo e as atividades interdisciplinares a fim de efetivar a 

estrutura modular da matriz. Também se discute as características de cada turma, 

conversando sobre os alunos que necessitam de cuidado ou atenção, como alunos com 

deficiências ou dificuldades, com muitas repetências, em uso de drogas, com problemas 

psiquiátricos e/ou emocionais.  

Os resultados dessas avaliações internas do curso de Psicologia geram um relatório 

anual que faz parte de uma avaliação geral realizada pelo Programa de Avaliação 

Institucional da UniEVANGÉLICA. Este se caracteriza como um processo de descrição, análise 

e crítica da realidade da Instituição com a participação dos diferentes setores. Por meio de 

uma avaliação emancipatória e diagnóstica, o programa busca contemplar as 10 dimensões 

do SINAES (Sistema Nacional da Educação Superior) para a avaliação institucional. 
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8-ANEXOS 

I- Diário Oficial da União com autorização do bacharelado em Psicologia 
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II- REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Capítulo I. Das Definições 

Art 1. As Atividades Complementares, cuja obrigatoriedade está em consonância com 

o Projeto Pedagógico do Curso e as Diretrizes Curriculares vigentes, têm a finalidade de 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

I. Complementar a formação profissional e social; 

II. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além 

da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

III. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 

IV. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, horizontal e 

verticalmente; 

V. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

VI. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às experiências 

profissionalizantes julgadas relevantes para a psicologia; 

VII. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva e a participação em atividades de extensão. 

Art 2. As Atividades Complementares deverão ser realizadas pelo aluno a partir de 

seu ingresso no curso, devendo cumprir 200 (duzentas) horas para a conclusão do Curso de 

Psicologia; 

 Art 3. A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 

colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver regularmente 

matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 

Art 4. São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos 

seguintes grupos: 

Grupo 1 – atividades esportivas, artísticas, culturais, sociais e humanísticas tais como 

torneios; campeonatos; coral; grupos de teatro, dança e música; representação acadêmica 

junto aos Órgãos Colegiados da UniEVANGÉLICA, entidades de Classe ou Profissionais; 

atividade de voluntariado; campanhas beneficentes e beneméritas; entre outras do gênero. 
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Grupo 2 – atividades técnico-científicas relacionadas à área de conhecimento do 

curso, como palestras; seminários; visitas técnicas; congressos; cursos extracurriculares; 

estágios voluntários; monitoria; jornadas acadêmicas; workshops; disciplinas optativas; 

entre outras do gênero. 

Grupo 3 – atividades relacionadas a programas e projetos institucionais, como 

iniciação científica; extensão; grupos de estudo ou pesquisa; produção intelectual e técnico-

científica; publicações em anais; revistas e jornais; entre outras do gênero. 

 

Capítulo II. Da Organização 

Art 5. A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das Atividades 

Complementares ficarão sob a responsabilidade dos seguintes componentes: 

I. Direção do Curso de Psicologia; 

II. Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

Art 6. Compete ao Diretor do Curso: 

I. Designar os professores do Curso de Psicologia que, juntamente com o 

Coordenador Pedagógico, comporão a orientação das Atividades Complementares; 

II. Supervisionar as ações, solicitando e avaliando os relatórios semestrais; 

III. Encaminhar, ao final de cada semestre, à Secretaria Geral para registro 

acadêmico, o Relatório das Atividades Complementares no Curso. 

Art 7. Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

I. Supervisionar e estimular a realização de Atividades Complementares pelos 

alunos; 

II. Receber os certificados de atividades complementares realizadas pelos 

alunos, incorporando-os ao portfólio individual de cada um; 

III. Rever e reelaborar o regulamento das Atividades Complementares do Curso, 

determinando a pontuação das mesmas; 

IV. Regulamentar as atividades não previstas; 

V. Validar as atividades complementares realizadas pelos alunos; 

VI. Validar atividades complementares não previstas neste regulamento, 

definindo a carga horária a ser aproveitada. 

Art 8. O aluno regularmente matriculado no Curso de Psicologia deverá: 
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I. Conhecer o regulamento e as normas referentes às Atividades 

Complementares do Curso; 

II. Desenvolver 200 (duzentas) horas de atividades complementares, realizando 

pelo menos três categorias diferentes de atividades. 

Art 9. O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua 

própria conveniência, oportunidade, interesse e compatibilidade de horário com disciplinas 

curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização destas 

atividades. 

Capítulo III. Da distribuição de carga horária 

Art 10. Poderão ser consideradas Atividades Complementares: 

I. Realização de Disciplina Optativa - serão consideradas no máximo 60 horas. 

II. Participação nos Programas de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA (PBIC ou 

PVIC) – serão consideradas no máximo 50 horas.  

III. Estágio Voluntário, remunerado ou não, realizado sob supervisão e intermediado 

pela Coordenação de Estágios do Curso de Psicologia – serão consideradas no máximo 50 

horas nesta categoria.  

IV. Participação em Curso de Extensão Universitária, Congresso, Jornada, Simpósio, 

Seminário, Seminário de Iniciação Científica, Semana Acadêmica e similar, local, estadual, 

nacional e internacional – serão consideradas no máximo 150 horas nesta categoria: 

V. Apresentação (tema livre, fórum ou pôster) ou publicação de resumo em anais: em 

eventos locais e estaduais 1 (uma) hora, nacionais 3 (três) horas e internacionais 5 (cinco) 

horas. 

VI. Membro de Comissão Organizadora - cada participação equivale a 2 (duas) horas. 

VI. Publicações (artigo científico completo em periódico especializado, já publicado 

ou com aceite final de publicação, sem a necessidade de ser o primeiro autor, em que conste 

a participação de docente e referência à UniEVANGÉLICA) – serão consideradas no máximo 

30 horas nesta categoria: 

a. Em periódicos sem Qualis- 10 horas 

b. Em Periódico Qualis C Nacional ou inferior – 15 horas. 

c. Em periódico Qualis B nacional – 20 horas. 

d. Em periódico Qualis A Nacional ou superior – 30 horas. 



146 
 

VII. Participação em Atividades de Extensão e/ou Ação Comunitária, certificadas pela 

Coordenação de Extensão e Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA – serão consideradas no 

máximo 150 horas nesta categoria: 

VIII. Participação em evento de extensão ou ação comunitária – será considerado 

máximo de 50 horas. 

IX. Participação em Colegiados (Diretório Acadêmico, Comissões, etc.) – serão 

consideradas no máximo 10 horas nessa categoria. 
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III- REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado do Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA é parte 

importante do processo ensino-aprendizagem e tem como objetivos:  

Geral: aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano, 

além de proporcionar ao acadêmico uma visão da profissão, dentro de uma realidade atual, 

desenvolvida mediante um programa planejado; 

 Específicos: 1- Permitir a aplicação do conhecimento adquirido em um cenário 

prático; 2- Constituir oportunidade para aquisição de experiência pré-profissional, onde o 

estagiário vivencia a prática diária de sua profissão. 

 

A Lei no 11.788/2008, que regulamenta o estágio profissional, apresenta em seu 

Capítulo I, a definição e classificação de estágio. O artigo 1º desta Lei estabelece que: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008, p. 

7). 

Os estágios podem ser classificados como obrigatório ou não-obrigatório. O estágio 

obrigatório refere-se àquele estágio definido no Projeto Pedagógico do Curso, cuja carga 

horária e aprovação no mesmo se estabelecem como requisitos para a obtenção do diploma 

(§1º do art. 2º da Lei nº 11.788/2008). Já o estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido 

como atividade opcional, extracurricular, o qual sua carga horária poderá ser acrescida à 

carga horária regular na modalidade de carga horária complementar (§2º do art. 2º da Lei nº 

11.788/2008). 

Os estágios obrigatórios devem ser supervisionados e estão previstos na resolução no 

5 de 15 de março de 2011(CNE/CES 5/2011) que institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação em Psicologia. O artigo 20 desta resolução estabelece que: 

Os estágios supervisionados [obrigatórios] são conjunto de atividades de formação, 

programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente da instituição 
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formadora, e procuram assegurar a consolidação e a articulação das competências 

estabelecidas (BRASIL, 2011, p. 7). 

Dentro de uma perspectiva pedagógica, os estágios supervisionados obrigatórios 

possibilitam ao aluno-estagiário experimentar a transição da realidade acadêmica para a 

realidade profissional. Dessa maneira, tal atividade busca viabilizar um contato real do aluno 

com situações práticas em contextos e instituições diversos. Esse contato se faz relevante à 

medida que proporciona a concretização de habilidades, conhecimentos e atitudes em ações 

profissionais. Neste processo, a articulação entre a teoria e a prática é condição necessária 

para a atuação acadêmico-profissional solidamente fundamentada. Nessa perspectiva, se faz 

clara a obrigatoriedade desta prática como elemento indispensável ao Projeto Pedagógico 

do Curso (BRASIL, 2011, p. 7). 

Em adição à classificação entre estágio obrigatório e não-obrigatório apresentada na 

Lei no 11.788/2008, se faz necessário estabelecer a distinção entre Estágio Supervisionado 

Básico e Estágio Supervisionado Específico estabelecida na CNE/CES 5/2011: 

Art. 22. Os estágios supervisionados devem se estruturar em dois níveis – básico e 

específico – cada um com sua carga horária própria. 

§ 1º O estágio supervisionado básico incluirá o desenvolvimento de práticas 

integrativas das competências e habilidades previstas no núcleo comum. 

§ 2º Cada estágio supervisionado específico incluirá o desenvolvimento de práticas 

integrativas das competências, habilidades e conhecimentos que definem cada ênfase 

proposta pelo projeto do curso (BRASIL, 2011, p. 7). 

 

1- ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA DA UNIEVANGÉLICA: 

No Curso de Graduação em Psicologia da UniEVANGÉLICA os estágios 

supervisionados obrigatórios configuram-se como disciplinas curriculares que são realizadas 

em seis semestres, iniciando-se no quarto semestre do curso. Os Estágios Supervisionados 

Básicos (Psicologia Escolar e Educacional; Psicologia Organizacional e do Trabalho; Clínica em 

Saúde I; Psicologia Jurídica) ocorrem nos 4º, 5º, 6º e 8º semestres, respectivamente. Já os 

Estágios Supervisionados Específicos (I e II) ocorrem nos 9º e 10º semestres, 

respectivamente. 
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Os estágios são desenvolvidos nas diversas áreas de inserção do psicólogo, com o 

objetivo de promover o contato do aluno com instituições, contextos e situações variadas na 

perspectiva de que este desenvolva conhecimentos, habilidades, competências e atitudes 

fundamentais ao exercício profissional. Tais áreas configuram-se como campos de estágio, 

nos quais a prática supervisionada deverá ocorrer segundo propostas organizadas pelos 

docentes supervisores e as instituições concedentes. 

 

1.2 REQUISITOS ESSENCIAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UNIEVANGÉLICA: 

 

A Lei no 11.788/2008 estabelece nos incisos I, II e III de seu artigo 3º os requisitos 

básicos do estágio, seja ele obrigatório ou não. Ao adaptar estes requisitos à realidade do 

Estágio Supervisionado Obrigatório (Básico e Específico) do Curso de Graduação em 

Psicologia da UniEVANGÉLICA, estabelecem-se os seguintes requisitos: 

a) Ter aprovação em disciplinas que são pré-requisitos; 

b) Matrícula e frequência regular do acadêmico no curso de Graduação em Psicologia 

da UniEVANGÉLICA , atestado por esta instituição; 

c) celebração de Termo de Compromisso de Estágio entre o acadêmico, à parte 

concedente do estágio (a qual a parceria com a instituição de ensino está devidamente 

consolidada) e a UniEVANGÉLICA (Apêndice 1); 

d) declaração do acadêmico via assinatura do Termo de Responsabilidade (Apêndice 

2);  

 

2-  ESTRUTURA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UniEVANGÉLICA: 

 

Os Estágios Supervisionados Básicos (Psicologia Escolar e Educacional; Psicologia 

Organizacional e do Trabalho; Clínica em Saúde I; Psicologia Jurídica) serão realizados 

através de uma aproximação dos campos de trabalho na qual o aluno fará apenas a 

observação para fins de conhecimento e diagnóstico das demandas específicas de cada 

realidade, a fim de trabalhar a habilidade de propor teoricamente intervenções através de 

projetos e/ou estudos de casos trabalhados em sala de aula.  
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Os Estágios específicos serão realizados em unidades da UniEvangélica ou em 

unidades conveniadas, sendo que aos campos de estágio serão definidos em duas áreas: 1- 

Área Saúde e Clínica; 2-  Área Social e Clínica. 

A disciplina curricular - Estágio Supervisionado Específico - é estruturalmente dividida 

em duas atividades presenciais principais: Orientação/Supervisão e Práticas de Campo. 

A orientação/supervisão consiste em discussões destinadas ao planejamento, 

execução e elaboração das atividades desenvolvidas no campo de estágio. Essas discussões 

devem ser pautadas em estudos teóricos e conceituais diretamente relacionados aos temas 

e questões demandadas pela área e campo de atuação do estágio.  

As atividades propostas pelos docentes orientadores/supervisores de estágio 

deverão envolver os seguintes aspectos:  

a) bases teóricas: fundamentos epistemológicos e históricos (bases teóricas e 

epistemológicas); fenômenos e processos psicológicos; interfaces com campos afins do 

conhecimento (por exemplo: bases sociológicas, bases antropológicas e bases biológicas);  

b) instrumentalização: fundamentos teórico-metodológicos; procedimentos para 

a investigação científica e prática profissional; instrumentos de investigação, diagnóstico e 

intervenção, áreas de intervenção e investigação;  

c) intervenção, propriamente dita: prática e reflexão sobre a prática.  

No que se refere à organização das atividades de Estágio Supervisionado Específico, 

no início da atividade de estágio de cada semestre deve ser elaborado um Projeto de 

Estágio, por cada docente orientador/supervisor com base nas demandas de cada cenário de 

atuação. Nesse Projeto de Estágio deverá constar o planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas no decorrer do semestre pelo discente. Cabe salientar que o docente 

responsável pelo grupo de alunos estará acompanhando diretamente os 

trabalhos/intervenções dos alunos nos campos de práticas, por isso, a denominação 

orientador/supervisor. 

 

2.1- ORIENTADORES/SUPERVISORES: 

As atividades dos alunos matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionados 

Básicos (Psicologia Escolar e Educacional; Psicologia Organizacional e do Trabalho; Clínica em 

Saúde I; Psicologia Jurídica) serão realizadas em grupos de até 10 alunos e orientadas pelo 

docente em sala de aula.   
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 De acordo com a Lei 11.788/2008 (inciso III, art. 7º) “o professor deve ser da área a 

ser desenvolvida no estágio, e será o responsável pelo acompanhamento e avaliação das 

atividades do estagiário”. Adicionalmente, em concordância com as determinações do 

Conselho Federal de Psicologia (Carta de Serviços sobre Estágios e Serviços-Escola, 2013, pp. 

17-18) o professor orientador deve ser psicólogo com registro regular e ativo no Conselho 

Regional de Psicologia da região na qual a atividade é desenvolvida. 

Será organizado um Quadro de Docentes Orientadores/Supervisores para o estágio 

específico, e cada um destes ficará responsável pela orientação de grupos de no máximo 10 

alunos, como determina a Lei de Estágios (Lei 11.788/2008). 

 

2.2. HORÁRIO E PERÍODO DE ORIENTAÇÃO/SUPERVISÃO: 

Os horários de orientação/supervisão de estágio serão definidos pelos docentes 

orientadores/supervisores do Colegiado do Curso, sendo divulgados pelo NDE do Curso de 

Psicologia da UniEVANGÉLICA. Estes horários podem ser negociados entre professor 

orientador/supervisor e discentes desde que se respeite disponibilidade do professor e 

desde que não haja conflito de horários com as demais disciplinas curriculares do curso de 

Psicologia desta IES. As orientações seguem o calendário acadêmico oficial da 

UniEVANGÉLICA que deve ser amplamente divulgado no início de cada semestre letivo. 

 

2.3- PRÁTICAS DE CAMPO 

As práticas de campo incluem atividades de observação, planejamento, preparação 

de material, intervenção e elaboração de relatórios (conforme objetivos específicos de cada 

estágio).  

2.3.1- Horário e período das práticas de campo 

Os horários das práticas de campo são estabelecidos em horário extraclasse 

considerando a disponibilidade e demanda do local concedente. 

As práticas de campo seguem tanto o calendário acadêmico oficial da 

UniEVANGÉLICA (obedecendo-se, por exemplo, horários de aulas, semanas de provas ) e o 

calendário do local de estágio, no que se refere às atividades específicas e aos recessos e 

feriados. 

3- PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA PARA O ESTÁGIO CURRICULAR 
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Como supramencionado, os Estágios Supervisionados do Curso de Psicologia da 

UniEVANGÉLICA são disciplinas curriculares que se subdividem em dois níveis: Básico e 

Específico. Dessa maneira, os procedimentos de matrícula para as disciplinas de Estágio 

Supervisionado (Básico e Específico) obedecem às mesmas regras para matrícula adotadas 

nas demais disciplinas do curso. Nesse sentido, a matrícula nos estágios supervisionados 

obrigatórios ocorre no período regular (definido para este fim) estabelecido pela 

UniEVANGÉLICA. Assim, a matrícula nas disciplinas de estágio supervisionado obrigatório 

ocorre, ordinariamente, no 4º semestre para Estágio Básico em Psicologia Escolar e 

Educacional, no 5º semestre para Estágio Básico em Psicologia Organizacional e do Trabalho, 

no 6º semestre para Estágio Básico em Clínica da Saúde I, no 8º semestre para Estágio Básico 

em Psicologia Jurídica, no 9º semestre para Estágio Supervisionado Específico I e, 

finalmente, no 10º semestre para Estágio Supervisionado Específico II. Contudo, devido às 

características específicas da disciplina Estágio Supervisionado Específico I e II, se faz 

necessário a realização de uma pré-matrícula organizada pelo NDE e as coordenadoras de 

estágio, no final do semestre letivo imediatamente anterior ao semestre de vigência do 

Estágio Supervisionado Específico I e II, em data definida e comunicada com antecedência 

pela coordenação do curso através de edital de abertura de vagas. 

Ao final de cada semestre letivo cabe ao coordenador do curso, juntamente com os 

coordenadores de estágio lançar o edital, agendar e comunicar com antecedência a data da 

reunião ordinária na qual os aspectos específicos de cada área de Estágio Supervisionado 

Específico I e II  serão esclarecidos. 

3.1 PRÉ-REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA 

A matrícula nas disciplinas de Estágios Supervisionados (Básico e Específico) está 

condicionada a um ou dois dos seguintes pré-requisitos: carga horária cursada e disciplinas 

específicas cursadas. Cabe ressaltar que, configura-se como disciplina cursada aquela na qual 

o aluno obteve aprovação. Dessa maneira, estabelecem-se os seguintes critérios para 

matrícula em cada estágio: 

a) Estágio Básico em Psicologia  Escolar e Educacional – carga horária mínima 

cursada igual a 75% do total de horas estabelecidas até o final do 3º semestre do curso; 

b) Estágio Básico em Psicologia Organizacional e do Trabalho - carga horária 

mínima cursada igual a 75% do total de horas estabelecidas até o final do 4º semestre do 

curso;  
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c) Clínica em Saúde I - carga horária mínima cursada igual a 75% do total de 

horas estabelecidas até o final do 5º semestre do curso;  

d) Estágio Supervisionado Específico I – carga horária mínima cursada igual a 

75% do total de horas teórico-práticas estabelecidas até o final do 8º semestre do curso; 

e) Estágio Supervisionado Específico II – carga horária mínima cursada igual a 75% do 

total de horas teórico-práticas estabelecidas até o final do 9º semestre do curso, aprovação 

na disciplina: Estágio Supervisionado Específico I. 

Nos Estágios Supervisionados Específicos I e II, os alunos deverão cumprir, um ano 

num campo de sua preferência.  

3.2- LIMITE DE VAGAS 

Não há limite de vagas para matrícula nas disciplina de Estágio Supervisionado 

Específico. Dessa maneira, todos os alunos que cumprirem os pré-requisitos estabelecidos e 

se matricularem nesta unidade curricular têm sua vaga garantida. Contudo, de acordo com o 

Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA e em concordância com a Lei 

11.788/2008 que estabelece normas e diretrizes para o estágio (obrigatório e não 

obrigatório), cada docente orientador/supervisor deve ficar responsável pelas atividades de 

grupos compostos por, no máximo, 10 alunos. Sendo assim, a primeira turma de estágio 

específico I nas áreas da saúde e social que inicia em 2018/1 terá em cada campo de atuação 

um docente orientador/supervisor responsável por 5 alunos, posteriormente, a partir do 

semestre seguinte atingirá o limite de 10 alunos estabelecidos pela Lei 11.788/2008. Assim, 

há limite de vagas por área de estágio, uma vez que, cada campo de estágio é 

orientado/supervisionado por um professor. 

Quando houver número excedente de estagiários pré-matriculados a uma área, 

campo/grupo específico, haverá remanejamento (através de seleção por índice acadêmico) 

para outra área, garantindo a matrícula do aluno em uma área específica. Os critérios de 

seleção serão definidos no edital de abertura de vagas, podendo incluir: 

 a) Índice acadêmico médio do aluno apresentado até o semestre imediatamente 

anterior (classificatório); 

b) Prova escrita que versará sobre temas gerais ligados à área (classificatório - valor 0 

à 100); 

c) Entrevista com os candidatos realizada pelos docentes de cada área (campo/grupo) 

(critério de desempate - valor 0 à 100). 
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Dessa maneira, terão preferência aqueles alunos que apresentarem índices mais 

altos no histórico acadêmico, prova escrita e entrevista conforme edital de abertura de 

vagas.  

Vale lembrar que a seleção visa minimizar as chances de inadequação ou 

desadaptação de discentes às práticas específicas. 

3.3- FREQUÊNCIA 

No que concerne à carga horária destinada à orientação, as disciplinas de Estágios 

Supervisionados I e II seguem as mesmas regras estabelecidas para as demais disciplinas 

presenciais, ou seja, o aluno deve ter um índice de presença igual ou superior a 75% da carga 

horária total da referida disciplina para que não seja reprovado por falta. Nesse sentido, 

abonos e justificativas de faltas devem também seguir os mesmos critérios estabelecidos 

para as demais disciplinas presenciais da UniEVANGÉLICA. 

No que tange às atividades de campo, o aluno deverá cumprir integralmente o total 

de horas destinado às mesmas, devendo haver compensação de horas em caso de 

ausências. Quanto à frequência, ainda que dentro do limite permitido, as faltas não poderão 

prejudicar o atendimento de acordo com os critérios e normas de cada Estágio. A frequência 

às atividades do estágio será controlada pelo docente orientador/supervisor de estágio em 

diário de classe. 

3.4- CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Assim como nas demais disciplinas curriculares da UniEVANGÉLICA, a aprovação nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado Específico I e II está condicionada ao cumprimento de 

dois critérios: presença (frequência) e avaliação de desempenho* na qual o aluno deve 

atingir um valor mínimo igual a 60% do total. Cabe ressaltar que as disciplinas de Estágio 

Supervisionado não prevêm Prova Substitutiva. Dessa maneira, fica estabelecido que, caso 

aluno obtenha nota inferior a 60% do total, estará automaticamente reprovado.  

*A avaliação de desempenho dos estagiários envolve uma análise processual de dois 

aspectos: formativa e quantitativa. 

 De acordo com a proposta de aprendizagem do Curso de Psicologia da 

UniEVANGÉLICA, a avaliação ocorre de modo contínuo, num processo constante e 

ininterrupto, de forma formativa e quantitativa. O componente formativo desta avaliação 

tem por objetivo atribuir uma nota após a observação do desempenho do estagiário, e 

assinalar se este atingiu a média padrão para as atividades deste cenário. 
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3.4.1 Avaliação formativa do desempenho do aluno estagiário 

A avaliação formativa do desempenho do aluno estagiário está voltada para a 

qualidade do envolvimento do aluno durante o período do estágio, observando-se os 

seguintes aspectos:  

a) Escuta, acolhimento e relação terapêutica – abertura para acolher com escuta 

diferenciada o sujeito em sofrimento psíquico e aqueles que procuram os diversos 

ambulatórios. 

b) Hipótese dinâmica – identifica queixa, demanda e sintoma, articulando teoria e 

prática e estabelecendo hipóteses diagnósticas; 

c) Contrato e planejamento - a partir da hipótese, constrói – quando necessário – 

planejamento terapêutico e dinamiza esses contratos. 

d) Contexto institucional – abertura e disponibilidade para assistir e engajar-se nas 

diversas propostas de atendimentos institucionais. 

e) Condução do tratamento – articulação téorico-prática, intervenções e criatividade 

- desenvolve boa articulação entre teoria e prática, planeja e conduz de forma criativa as 

intervenções e considera a singularidade do sujeito. 

f) Evolução clínica e Parecer: registra dados do atendimento em prontuário, 

preservando os aspectos éticos. Conteúdo de pareceres redigido de forma clara e objetiva, 

evitando-se o uso de termos técnicos de conhecimento exclusivo do psicólogo e 

contemplando informações fundamentais. 

g) Relação com a equipe e rede – relação multidisciplinar e encaminhamentos - 

Articulação com a equipe multiprofissional e rede na condução de forma adequada 

os encaminhamentos. 

A nota formativa respeitará os aspectos acima apresentados, cujo Barema encontra-

se no apêndice 9. 

3.4.2- Avaliação quantitativa do desempenho do aluno estagiário 

Como medida de avaliação quantitativa, estabelece-se a obrigatoriedade de 

elaboração de relatórios de atividades. Esta medida de avaliação quantitativa está de acordo 

com a Resolução nº 01 de 30 de março de 2009 do Conselho Federal de Psicologia, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços 

psicológicos (BRASIL, 2009): 
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Art. 3°. Em caso de serviço psicológico prestado em serviços-escola e campos de 

estágio, o registro deve contemplar a identificação e a assinatura do responsável 

técnico/supervisor que responderá pelo serviço prestado, bem como do estagiário.  

Parágrafo único. O supervisor técnico deve solicitar do estagiário registro de todas as 

atividades e acontecimentos que ocorrerem com os usuários do serviço psicológico 

prestado. 

Ao se considerar as especificidades do Estágio Obrigatório do Curso de Psicologia da 

UniEVANGÉLICA, além do registro documental em prontuário próprio da Psicologia ou 

Multiprofissional, o discente deverá apresentar relatórios fundamentados descrevendo as 

atividades de campo: 

a) Relatório Parcial (destinado ao Estágio Supervisionado Específico I) – registro 

documental, estruturado e conceitualmente fundamentado, dos aspectos teóricos e práticos 

relevantes experimentados na primeira etapa do estágio, juntamente com o Planejamento 

das Atividades que foram desenvolvidas no campo. O docente orientador/supervisor poderá 

incluir atividades complementares para está unidade do relatório parcial, desde que esteja 

devidamente registrada e documentada no projeto de estágio (Apêndice 7 ). 

b) Relatório Final – registro documental, estruturado e conceitualmente 

fundamentado, dos aspectos teóricos e práticos relevantes de todo o estágio (Apêndice 8 ). 

OBSERVAÇÃO: as notas formativa e quantitativa possuem valor total de 100 pontos 

 

3.4.3 Média final do desempenho do aluno estagiário 

Considerando que a média final do aluno corresponde à soma das notas do Estágio 

Supervisionado Específico (ESE) I e II dividindo-a por dois, para a definição da média do 

discente será realizado o seguinte cálculo: 

ESE I: Nota Formativa + Nota Relatório Parcial        

                                  2 

ESE II: Nota Formativa + Nota Relatório Final 

               2 

 

MEDIA FINAL: Nota da ESE I + Nota da ESE II 

            2 
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4- CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS BÁSICOS DO CURSO DE 

PSICOLOGIA DA UniEVANGÉLICA: 

 

Os Estágios Supervisionados Básicos do Curso de Graduação em Psicologia da 

UniEvangélica têm por objetivo o desenvolvimento de habilidades e competências básicas, 

essenciais aos vários campos da Psicologia. Segue descrição de cada: 

  

Estágio Básico 
 

Objetivo Geral Descrição das 
atividades 

Supervisões Documentação 

Psicologia 
Escolar e 
Educacional 

Integrar a teoria e 
a prática através 
de vivência de 
experiência o mais 
próximo possível 
de situações reais 
Elaborar um 
diagnóstico 
institucional e, 
baseado nas 
características 
levantadas, 
elaborar um projeto 
de intervenção. 

A primeira visita é 
realizada para 
observação da 
estrutura física da 
escola, onde os alunos 
preenchem um roteiro 
que foi previamente 
construído em sala de 
aula. 
A segunda visita é 
realizada uma 
entrevista com a 
direção/coordenação 
da escola 
A terceira visita é 
realizada uma 
entrevista com uma 
professora e com um 
colaborador 
A quarta visita é 
realizada uma 
entrevista com pais de 
aluno 
A quinta visita é 
realizada para 
devolução do 
diagnóstico 

Semanal no 
horário da aula 
de estágio os 
grupos 
apresentam os 
passos 
realizados na 
escola 

Modelo de 
relatório  
Carta de 
apresentação  

 
Ficha de 
presença 
(Apêndice 4) 

Psicologia 
Organizacional 
e do Trabalho 

    

Clínica em 
Saúde I 

Preparar o 
discente para 
atuação 
multidisciplinar na 
atenção básica em 
saúde através do 
conhecimento dos 
princípios que 
regem o Sistema 
Único de Saúde, 
das ações da 
Estratégia de 
Saúde da Família 
(ESF) e das ações 

Caracterização da 
Estratégia de Saúde 
da família (ESF); 
Visita domiciliar com 
os profissionais da 
ESF; 
Atendimento 
multiprofissional com 
equipe de saúde; 
Discussão de casos 
clínicos com a equipe 
multiprofissional; 
Participação em 
grupos de tabagismo; 

As supervisões 
ocorrem em 
grupo nas 
dependências 
da instituição - 
ESF. 

Modelo de 
relatório 
(APÊNDICE 5) 
Carta de 
apresentação e 
Ficha de 
presença - não 
se aplica porque 
a docente 
acompanha o 
grupo. 
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de promoção e 
prevenção do 
psicólogo no 
Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família 
(NASF). 

hiper dia (hipertensão); 
Dia D (diabetes) 

 

Psicologia 
Jurídica 

Apresentar aos 
alunos 
experiências 
práticas da 
atuação em 
psicologia jurídica 
a partir de 
experiências de 
profissionais da 
área, vivências e 
contato com os 
campos de 
atuação em 
psicologia jurídica. 

Estudos de casos; 
Palestrantes 
profissionais de 
diferentes áreas de 
atuação da psicologia 
jurídica;  
Simulações em sala;  
Construção de 
intervenções para 
situações problemas. 

As 
supervisões 
ocorrem em 
grupo, em sala 
de aula, de 
forma coletiva.  

APÊNDICES 3, 4 
E 5. 

 

Dessa maneira, os Estágios Supervisionados Básicos estão estruturados de modo a 

promover aos discentes uma aproximação com os campos de trabalho do Psicólogo que os 

auxiliarão no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes profissionais que são 

pertinentes aos diversos campos de atuação e que, ao mesmo tempo, são relevantes tanto 

para a formação do profissional generalista. 

5- CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS ESPECÍFICOS I E II DO 

CURSO DE PSICOLOGIA DA UniEVANGÉLICA 

 

Os Estágios Supervisionados Específicos I e II possuem caráter profissionalizante, 

tendo como objetivo primordial, portanto, a aprendizagem das habilidades e competências 

específicas do trabalho do psicólogo relativas às ênfases curriculares do curso, 

acompanhadas de uma capacidade crítica e reflexiva em torno desta atuação. 

 

5.1 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS ESPECÍFICOS 

 

Os Estágios Supervisionados Específicos I e II estão organizados para serem 

desenvolvidos no 9º e 10º semestres, respectivamente, do curso de Graduação em 

Psicologia da UniEVANGÉLICA, com carga horária total de 440 horas. Dessa maneira, cada 

Estágio Supervisionado Específico terá carga horária igual a 220 horas. Os discentes 
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desenvolverão suas atividades em apenas uma área: saúde ou social e dentro da carga 

horária de cada área terão opção de escolher o campo da clínica-escola.  

Os Estágios Específicos estão vinculados à concepção e objetivos de cada área: saúde 

e social, cabendo ao Colegiado de Psicologia, à Coordenação de Estágios e aos Docentes 

Orientadores/Supervisores organizarem a oferta e os trâmites para a sua viabilidade. De 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA, a partir do 9º 

semestre o Estágio Supervisionado Específico se divide em duas grandes áreas. A saber: Área 

Saúde e Clínica – composta por instituições públicas, privadas e filantrópicas (Sistema Único 

de Saúde) com foco na atenção primária, secundária, terciária e clínica-escola; Área Social e 

Clínica- composta por organizações e/ou instituições públicas, privadas ou mistas e ainda do 

terceiro setor com foco na atuação em psicologia do trabalho, comunitária, jurídica e escolar 

e clínica- escola.  

Em ambas áreas e campos são previstas a realização de atividades que assegurem 

uma prestação de serviços psicológicos eficiente pautada nos pressupostos éticos e numa 

profunda fundamentação teórica-conceitual. 

5.2- ANÁLISE DE FREQUÊNCIA ÀS ORIENTAÇÕES/SUPERVISÕES (ESSE I E II) 

O aluno deverá frequentar, no mínimo, 75% das horas totais de 

orientação/supervisão e 100% das horas totais da atividade de campo em cada Estágio 

supervisionado específico. 

5.3 ANÁLISE DE FREQUÊNCIA NO CAMPO 

Como supramencionado, a frequência no campo deve ser de 100% da carga horária 

destinada a esta atividade. Os alunos deverão cumprir uma carga horária semestral de 200 

horas de atividades no campo de atuação. Essa carga horária deve ser igualitariamente 

dividida nas semanas letivas (20 semanas letivas). Faltas justificadas mediante comunicação 

prévia podem ser repostas com autorização e avaliação do docente orientador/supervisor 

do discente. 

5.4- PROJETO DE ESTÁGIO E RELATÓRIOS 

O docente orientador/supervisor apresentará à direção do curso e à coordenação de 

estágios um projeto (APÊNDICE 6) com objetivos e descrições das atividades que o discente 

deverá desenvolver no Estágio, sob acompanhamento do docente orientador/supervisor. 

A elaboração dos relatórios- parcial e final deverá seguir as informações descritas no 

item 3.4.2 deste regulamento. 
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6- CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTÁGIO 

Para finalizar, nesta seção serão apresentados aspectos gerais acerca dos elementos 

básicos que compõem as unidades curriculares de Estágio Supervisionado (Básico e 

Específico). 

Os Estágios serão realizados em unidades da UniEVANGÉLICA ou em unidades 

conveniadas, sendo que aos campos de estágio serão definidos em duas  áreas: 1- Área 

Saúde e Clínica; 2-  Área Social e Clínica. 

 O aluno deverá escolher entre as duas áreas de estágio, aguardar edital e se 

inscrever para concorrer a uma vaga, de acordo com o número de vagas oferecidas. 

Paragrafo Único. O total de vagas das duas áreas somados devem atender a todos os 

alunos que estão aptos ao estágio, não podendo o aluno ser privado de estagiar por falta de 

vagas.  

6.1- DA ORGANIZAÇÃO 

 A Estrutura Organizacional do Estágio Supervisionado é representada por: 

I. Diretor do Curso 

II. Coordenadores de áreas de estágio 

III. Professores orientadores/ supervisores 

IV. Estagiários 

6.2- ALUNO-ESTAGIÁRIO 

Todos os alunos do curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA estarão sujeitos às normas 

contidas nesta regulamentação, quando matriculados em qualquer uma das modalidades de 

estágio oferecidas: Básico e Específico. 

6.3- Ao aluno-estagiário compete: 

I. Obedecer ao Regulamento Interno para Estágio do Curso de Psicologia; 

II. Cumprir rigorosamente os horários do estágio; 

III. Cumprir as atividades práticas e teóricas propostas previamente pela 

coordenação do estágio e pelos professores supervisores; 

IV. Zelar pelo cumprimento do Código de Ética durante as atividades do estágio; 

V. Respeitar pacientes, usuários, funcionários, professores e outros estagiários; 

VI. Permanecer no campo de estágio durante o estágio; 

VII. Preencher e assinar as documentações pertinentes ao estágio; 

VIII. Preencher o relatório de ocorrências nos casos necessários; 
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IX. Não retirar documentos das dependências dos campos de estágio, sujeito às 

penalidades; 

X. Comunicar ao Coordenador de Estágio os incidentes que eventualmente 

ocorram nos campos de estágio; 

XI. Rever, atualizar, buscar conteúdo teórico necessário para suas atividades de 

estágio; 

XII. Registrar as atividades desenvolvidas no estágio nos formulários definidos 

pelo Coordenador de Estágio; 

6.4- AOS DOCENTES SUPERVISORES COMPETE: 

I. Obedecer e colaborar na aplicação do Regulamento Interno para Estágio do 

Curso de Psicologia; 

II. Cumprir rigorosamente os horários de supervisão; 

III. Cumprir as atividades práticas propostas previamente pela coordenação de 

área de estágio; 

IV. Zelar pelo cumprimento do Código de Ética; 

V. Observar o desempenho do estagiário durante as atividades desenvolvidas e 

registrar adequadamente em formulários definidos no plano de ensino de cada estágio, as 

observações feitas, dando ciência ao estagiário dos registros; 

VI. Respeitar pacientes, usuários, funcionários, estagiários e outros professores 

supervisores; 

VII. Assinar, colaborar na elaboração e preenchimento das documentações 

pertinentes ao estágio; 

VIII. Preencher o relatório de ocorrências nos casos necessários; 

IX. Comunicar aos Coordenadores de área problemas de relacionamento 

interpessoal, falhas no processo ensino-aprendizagem, atividades extras sugeridas aos 

estagiários e descumprimento das normas pelos estagiários; 

6.5- DAS AVALIAÇÕES 

I.   A avaliação prática do estagiário é realizada pelos professores supervisores do 

Estágio, de acordo com as observações registradas durante a atividade, nas respectivas 

disciplinas, considerando os critérios definidos no plano de ensino de cada Estágio. 

II.  As notas individuais dos Estagiários deverão ser discutidas pelos professores 

supervisores, em reuniões marcadas pelo coordenador de área de estágio. 



162 
 

III.  O resultado da avaliação do estagiário será expresso por uma nota de 0 a 100. 

IV.  Serão aprovados os estagiários que obtiverem nota igual ou superior a 60 

(sessenta) e frequência igual ou superior a 75%. 

V.   Quanto à frequência, ainda que dentro do limite permitido, as faltas não poderão 

prejudicar o atendimento de acordo com os critérios e normas de cada Estágio. 

VI.  A frequência às atividades do estágio será controlada pelo supervisor de estágio 

em diário de classe. 

VII.  As penalidades mencionadas no caput do artigo serão aplicadas na forma de 

redução da nota atribuída pelo desempenho do aluno, de acordo com os professores 

supervisores do estágio. 

Paragrafo Único. Os casos omissos no presente Regulamento serão discutidos e 

resolvidos pelos coordenadores de área de Estágio e submetidos à apreciação final do 

Diretor do Curso. 

6.6 AOS COORDENADORES DE ÁREA DE ESTÁGIO, COMPETE: 

I. Elaborar, rever, atualizar, propor e divulgar edital com número de vagas 

explicitando os tipos de atividades e os campos de atuação onde o aluno vai estagiar.  

II. Promover processo seletivo para escolher os alunos para as vagas oferecidas. 

Divulgar os resultados e acolher os alunos admitidos. 

III. Designar professor supervisor e estabelecer os campos de atuação dentro da 

área (Clínica e saúde ou Social) onde o aluno vai estagiar.  

IV. Elaborar relatórios pertinentes ao estágio e divulgá-los, quando solicitado, à 

comunidade acadêmica e à autoridade máxima da instituição. 

V. Participar de programas de atualização por meio de intercâmbio de 

informações e experiências com outras instituições, nos âmbitos municipal, estadual, 

nacional e internacional. 

VI. Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 

VII. Divulgar o calendário (semestral) de atividades do Estágio; 

VIII. Avaliar processualmente as práticas de estágio e sugerir alterações em rotinas 

e procedimentos; 

IX. Solicitar, quando julgar necessário, relatório parcial do estágio; 

X. Julgar solicitações de mudanças do Estágio; 
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XI. Comunicar e deliberar mudanças de programação, notificando a Direção do 

Curso; 

XII. Elaborar o formulário de avaliação de Estágio; 

XIII. Encaminhar ao Diretor do Curso de Psicologia o resultado da Avaliação do 

Estágio. 

XIV. Buscar e efetivar convênios para a abertura de novos campos de estágio. 

XV.  É dever dos Coordenadores de Área de Estágio colaborar irrestritamente com a 

Direção do Curso de Psicologia. 

XVI. As decisões consideradas resoluções dos Coordenadores De área de Estágio 

serão encaminhadas ao Diretor do Curso de Psicologia para parecer final e providências 

administrativas. 

XVII.  São considerados professores supervisores, professores do Curso de Psicologia, 

vinculados às disciplinas de Estágio designados pela Direção, a cada semestre, para 

desempenhar esta função. 

6.7 DOS  CONVÊNIOS 

I. A permanência dos estagiários nos campos de trabalho externos é regulamentada 

através de convênios ou protocolos de intenções em casos de projetos conjuntos com o 

Centro Universitário de Anápolis. 

II. São instituições conveniadas atualmente: 

1- Ânima Centro Hospitalar Ltda; 

2- Delegacia de Policia Especializada no atendimento ao Idoso – DEAI 

3- Delegacia de Policia Especializada no atendimento da Mulher- DEAM e Delegacia 

de Proteção a criança e ao adolescente -DPCA, 

4- Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A, 

5- Sanatório Espírita de Anápolis, 

6- ASSISTEM- Igreja Assembleia de Deus Jardim Alexandrina. 

III- São campos de estágio caracterizados como projetos conjuntos: 

1. Projeto Justiça terapêutica- regularizado através de Protocolo de Intenções 
Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos 
Direitos Humanos e Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

2. Psicologia Escolar Colégio Couto Magalhães- estágio dentro da mantenedora 
do Centro Universitário de Anápolis. 

3. Psicologia Educacional Núcleo de Acessibilidade da Pró-reitoria Acadêmica- 
PROACAD. 
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

ALUNOS (AS): 

ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE: 

DATA ENTRADA SAÍDA TOTAL DE HORAS 

 Horário Ass. Resp. Horário Ass. Resp.  
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Carta de Apresentação 

 

 

Prezado gestor, 

 Apresentamos-lhes os (as) alunos (as) 

___________________________________________________________________________

______________________________________, solicitando a gentileza de recebe-los em sua 

organização, para estágio básico na disciplina Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

 Os discentes cursam o 5º período, do Curso de Psicologia, da UniEvangélica e 

são orientados pela professora e psicóloga Máriam Hanna Daccache. O estágio tem como 

objetivo principal realizar um diagnóstico organizacional da empresa, com foco nas questões 

relacionadas aos recursos humanos. Para tanto, farão uso de observação in loco, assim como 

algumas entrevistas com gestores e colaboradores. 

 Em contrapartida, ao final do trabalho, os alunos apresentarão um relatório 

contendo as observações apuradas e sugestões de melhoria para a organização. 

 Agradecemos antecipadamente sua colaboração, na formação de nossos 

futuros profissionais. 

 

______________________________                           _________________________ 

Prof.ª.  Ms. Máriam Hanna Daccache                                    Prof.ª. Dra. Lila Spadoni 

      Responsável pelo estágio                                                          Diretora do curso 
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Carta de apresentação de estagiários em psicologia escolar 

 

Digníssimo diretor, 

Solicitamos a gentileza de receber os acadêmicos do 4º período de psicologia da UniEvangélica para 

atividades de estágio em psicologia escolar.  

Os estagiários serão orientados pela prof. Ms. Tatiana Valéria Emídio Moreira e realizarão um 

diagnóstico psicossocial da escola. Para isso precisarão entrevistar funcionários e pais de alunos, bem 

como observar o funcionamento da escola.  

Ao final, os acadêmicos comunicarão os resultados do diagnóstico ao diretor, contendo sugestões de 

melhorias. 

Acadêmicos: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Contamos com sua colaboração! 

Atenciosamente, 

_________________________________                               ___________________________ 

Prof. Ms. Tatiana Valéria Emídio Moreira                                         Prof. Dra. Lila Spadoni 

          Responsável pelo estágio                                                            Diretora do curso                                                
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Modelo Relatório de Estágio Básico em Psicologia Jurídica 

 

Introdução- deve conter aspectos teóricos das atividades desenvolvidas durante a 

disciplina, através de pesquisa em autores da área. 

Desenvolvimento- deve conter o relato crítico de todas as atividades desenvolvidas, 

especificando o tipo de atividade, a data em que foi desenvolvida, e as contribuições para o 

conhecimento e formação do aluno. 

Conclusões- deve conter os resultados de aprendizagem do aluno relativo aos temas 

desenvolvidos nas aulas. 

Referencias Bibliográficas- deve conter todas as referências citadas no corpo do 

texto seguindo as normas da APA 

Anexos-pode conter materiais recolhido ou construídos durante as atividades. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este regulamento tem por finalidade conduzir as atividades de TCC - Trabalho de 

Conclusão de Curso - do Curso de Graduação em Psicologia do Centro Universitário de 

Anápolis – UniEvangélica. Todas as normas e orientações necessárias à execução dos 

mesmos estão explicitadas abaixo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILA MARIA SPADONI LEMES 

DIRETORA DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

 

ADRIELLE BEZE PEIXOTO 

COORDENADORA PEDAGÓGICA DO CURSO DE BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

 

DÉBORAH EMANUELLE P. CHAVEIRO 

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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I. SUMÁRIO 
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Curso .......................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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DAS DEFINIÇÕES GERAIS 

 

Art 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se numa atividade acadêmica de 

sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão ou ao curso 

de graduação, desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja exigência 

é um requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma de Bacharel em Psicologia 

pelo Centro Universitário de Anápolis. 

§ 1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-relacionam 

os conteúdos das disciplinas estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora 

da instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o campo de conhecimento. 

§ 2º - O TCC, no Curso de Bacharelado em Psicologia da UniEvangélica, será 

desenvolvido no 9º e 10º períodos, nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso 

I e Trabalho de Conclusão de Curso II, respectivamente. 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º. São objetivos do TCC: 

I. Oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa;  

II. Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; 

III. Garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, inserida 

na dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

IV. Subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos conteúdos 

programáticos das disciplinas integrantes do currículo. 

 

DAS REGRAS GERAIS 

 

Art 3º. Para matricular-se em TCC I e TCC II, é necessário que sejam cumpridos os seguintes 

requisitos: 

I.  Para matricular-se em TCC I, é necessário que o aluno tenha integralizado 166 

créditos da Matriz Curricular ou estar cursando no período disciplinas que 

integralizem esses créditos. 

II. Para o cálculo da integralização da matriz, as disciplina de Estágio Profissional I e 

Estágio Profissional II não são consideradas como cumpridas (integralizadas) caso 

o aluno já tenha concluído estas disciplinas. 

III. Para matricular-se em TCC II, é necessário que o aluno tenha sido aprovado em 

TCC I. 
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IV. Os Trabalhos de Conclusão do Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA serão 

realizados em duplas de alunos. 

V. Embora o trabalho seja feito em duplas, as notas serão concedidas 

individualmente. 

VI. O trabalho desenvolvido na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I 

deverá ser projetado para continuidade na disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso II.   

VII. A participação dos alunos nas bancas de apresentação é prerrogativa para 

Aprovação do TCC. 

VIII. O aluno que obtiver aprovação de trabalho em congresso científico da área de 

atuação poderá ser dispensado da apresentação oral do TCC, entretanto, 

permanece obrigatória a participação no processo de arguição da banca. 

IX. Cada professor poderá orientar no máximo 8 (oito) Trabalhos de Conclusão por 

semestre. 

X. O professor-orientador poderá indicar um professor co-orientador para o 

trabalho de seu(s) orientando(s). 

§1 O professor co-orientador compromete-se em seguir as orientações e 

regulamentos institucionais e do curso. 

§2 Não haverá remuneração para o professor co-orientador. 

§3 Mesmo havendo co-orientador, o docente orientador é o responsável pela 

qualidade do trabalho e pelo cumprimento deste Regulamento. 

XI. Caso o professor orientador não encaminhe o trabalho do aluno para defesa junto 

à Banca Examinadora, deverá fazer uma justificativa formal para essa decisão. 

(Apêndice F) 

 

 

DAS MODALIDADES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art 4º. Os Trabalhos de Conclusão do Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA serão 

elaborados na modalidade de artigo científico ou monografia, ficando a critério do professor 

orientador definir qual modalidade será mais adequada a cada trabalho.  

§1 - Artigo científico: tem como objetivo comunicar de maneira clara e precisa, os 

resultados de pesquisas.  

II. O produto final dessa modalidade deverá seguir o padrão proposto no Artigo 18º deste 

documento, defendido em banca examinadora na data estabelecida pela Coordenação 

do Trabalho de Conclusão de Curso.  

III. É possível que a entrega seja feita dentro das normas da revista em que pretende ser 

publicada. 

Deve constar na entrega:  
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a. TCC I - Arquivo Digital e documento impresso em capa simples 

b. TCC II – Arquivo digital e documento impresso em capa dura 

§ 2 - Monografia:  

Tem como objetivo esclarecer sobre determinado tema, construindo de forma 

sistematizada o processo de aquisição do conhecimento.  

I. O produto final dessa modalidade deverá seguir o padrão proposto no Artigo 15 deste 

documento, defendido em banca examinadora na data estabelecida pela Coordenação 

do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Deve constar na entrega:  

a. TCC I - Arquivo Digital e documento impresso em capa simples. 

b. TCC II – Arquivo digital e documento impresso em capa dura. 

 

Art. 5º. Tanto na modalidade artigo científico quanto na modalidade monografia, o conteúdo 

do TCC deve ser uma pesquisa científica com metodologia qualitativa, quantitativa ou mista, 

sendo aceitos estudo empírico, revisão sistemática da literatura, relatos de experiência e 

estudos de caso. 

 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 6º. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será realizada através de 

Verificação de Aprendizagem (V.A.) única, composta pela nota da banca examinadora. 

§1º - A nota da Banca será atribuída em uma escala de 0 a 100 (zero a cem).  

§2º - Ao final da banca o aluno terá conhecimento de sua aprovação ou reprovação, 

mas a nota final dada pela Banca somente será de conhecimento do aluno no momento 

de sua publicação formal.  

§3º - O aluno que alcançar nota de Verificação de Aprendizagem 60 (sessenta) e tiver 

frequência igual ou superior a 75%, será considerado aprovado. Se o aluno não 

conseguir cumprir com qualquer um desses requisitos, será considerado reprovado. 

 

Art. 7º. A Banca Examinadora será composta pelo orientador, que a presidirá e dois 

professores do curso de Psicologia da UniEvangélica, designados professores convidados. 

 

Art. 8º. A avaliação do TCC compreende: 
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I. Acompanhamento contínuo pelo professor orientador. Ao orientador compete 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho acadêmico, encaminhando-o à 

Banca Examinadora, em caso de aprovação. 

II. Avaliação final pela Banca Examinadora. Esta envolve a apreciação do trabalho 

escrito e da apresentação oral. 

 

TCC I – Ficha de Avaliação 

Orientando (s): 

ASPECTOS GERAIS Valor ASPECTOS GERAIS NOTA 

01 – Comparecimento a todas as datas de 

orientação agendas com o (a) Professor (a)  

Orientador (a). 

15   

02 – Apresentação das atividades solicitadas 

pelo Professor Orientador. 

15   

03 - Apresentação gráfica do projeto, 

conforme estabelecido pelo Curso de 

Psicologia do Centro Universitário de 

Anápolis- UniEvangélica. (incluindo as 

normas especificadas pelo regulamento, 

correção ortográfica e gramatical).  

20   

04 – Relevância das contribuições que o 

trabalho poderá trazer para a área científica 

da pesquisa/instituição/comunidade/etc. 

10   

05 – Alinhamento entre tema, problema, 

objetivos, justificativa, referencial teórico, 

metodologia, cronograma e referências. 

40   

MÉDIA =  

 

TCC II – Ficha de Avaliação 

Descrição dos aspectos avaliados em TCC II Pontuação 

Análise de currículo Lattes. 10 

Originalidade, criatividade e pertinência do tema. 05 

Relevância das contribuições que o Trabalho poderá trazer para a área 

científica da pesquisa/instituição/comunidade/etc.  

05 

Alinhamento entre o problema, os objetivos, justificativa, referencial teórico, 

análise dos dados e considerações finais. 

25 

Qualidade dos resultados alcançados. 15 
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Qualidade da Apresentação oral (incluindo recursos utilizados).   10 

Capacidade de responder as perguntas formuladas pela Banca Examinadora, 

bem como argumentar sobre elas. 

15 

Apresentação gráfica do projeto (incluindo as normas especificadas pelo 

regulamento, correção ortográfica e gramatical). 

10 

Respeito ao tempo disponível para expor o projeto e responder às questões 

formuladas pela Banca. 

05 

 

DA ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS 

 

Art. 9º.  A Estrutura Organizacional do TCC é representada por: 

I. Diretor do Curso de Psicologia 

II. Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso 

III. Professores Orientadores 

IV. Orientandos 

 

Art. 10º. O Curso de Psicologia da UniEVANGÉLICA conta com o  Coordenador do 

Trabalho de Conclusão de Curso, responsável pela sua operacionalização e permanente 

avaliação das atividades docentes e discentes. 

 

Art. 11º. Compete ao Diretor do Curso de Psicologia: 

 

I. Indicar um docente para exercer as atividades de coordenador de TCC do curso. 

II. Indicar professores aptos a orientarem os alunos matriculados nas disciplinas de TCC 

I e TCC II, levando-se em consideração a área de atuação e titulação mínima de 

especialista. 

 

Art. 12º. Compete ao Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso: 

I. Articular-se com o Diretor e com o Colegiado do Curso para compatibilizar 

diretrizes, organização e desenvolvimento dos trabalhos. 

II. Coordenar o processo da escolha de professores orientadores pelos 

acadêmicos. 

III. Estabelecer o plano e cronograma de trabalho com os professores orientadores. 

IV. Informar os professores orientadores sobre as normas, procedimentos e 

critérios de avaliação. 
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V. Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões 

relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

VI. Organizar a listagem de alunos por orientador, encaminhando-a para 

homologação do Diretor do Curso. 

VII. Administrar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores, 

encaminhando-o para homologação do Diretor do Curso. 

VIII. Coordenar o processo de constituição das Bancas Examinadoras e definir o 

cronograma de apresentação de trabalhos a cada semestre letivo, com a 

homologação do Diretor do Curso. 

IX. Divulgar, por meio de portaria devidamente datados e assinados, a listagem de 

orientadores e orientandos e a composição da Banca Examinadora. 

X. Substituir ou designar algum professor para substituir o professor orientador na 

presidência da Banca Examinadora no caso previsto no parágrafo do artigo 18. 

XI. Arquivar os documentos referentes ao TCC. 

Art. 13º. Compete ao professor orientador do TCC: 

I. Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases. 

II. Cumprir o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando, de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pela Coordenação de TCC. 

III. Informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação. 

IV. Manter a coordenação de TCC ciente da evolução e/ou dificuldades encontradas no 

decorrer das orientações. 

V. Presidir a Banca Examinadora do trabalho orientado. 

VI. Registrar, na folha individual do acadêmico, a frequência, o acompanhamento e a nota 

final da Banca Examinadora. 

VII. Avaliar o TCC, encaminhando-o para a Banca Examinadora, no caso da sua 

aprovação. 

 

Art. 14º. Compete ao co-orientador: 

I.  Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas 

fases. 

II.  Colaborar com a análise do texto e dos resultados gerados no trabalho. 

III.  Contribuir efetivamente no desenvolvimento do artigo científico. 

 

Art. 15º. Compete ao orientando: 
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I. Definir a temática do TCC, em conformidade com o Orientador e com as áreas de 

conhecimento estabelecidas pelo Colegiado de Curso. 

II. Informar-se sobre as normas e regulamentos do TCC. 

III. Cumprir as normas e regulamentos do TCC. 

IV. Cumprir o plano e cronograma estabelecidos em conjunto com seu orientador. 

V. Verificar o horário de orientação e cumpri-lo. 

VI. Atender a todos os requisitos contidos neste Regulamento. 

 

DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 

 

Art. 16º A orientação do TCC, entendida como processo de acompanhamento didático-

pedagógico, é de responsabilidade dos docentes do curso de Psicologia da 

UniEVANGÉLICA. 

§1º - Só poderão orientar TCC os docentes que tiverem no mínimo o título de 

especialista. 

§2º - O processo de orientação será formalizado mediante assinatura de Termo de 

Compromisso Orientado-Orientando (s) (Apêndice A), no qual os professores 

orientadores assumem a responsabilidade pela orientação do trabalho de acordo com o 

regulamento estabelecido. 

§3º - Deverão acontecer no mínimo dois encontros presenciais por mês, em dia da 

semana e horário previamente definidos entre professor-orientador e aluno-

pesquisador. 

§4º - Todas as orientações, presenciais ou não presenciais, deverão ser registradas em 

diário. 

 

DA ALTERAÇÃO DE ORIENTADOR E ORIENTANDO 

 

Art.17º. A solicitação de troca de professor-orientador, por parte do orientando, deve 

ser por escrito, via processo, fundamentada e endereçada à Coordenação de Trabalho 

de Conclusão de Curso, que avaliará a plausibilidade e razoabilidade do pedido.  

I. O aluno só poderá requerer a troca de professor-orientador, no prazo máximo 

de até 30 dias do início do período de orientação, salvo conveniência verificada 

pela Coordenação de Trabalho Conclusão Curso.  
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II. O professor-orientador só poderá renunciar ao aluno no prazo máximo de até 

30 dias do início do período de orientação e deverá expor motivos por escrito, 

salvo conveniência verificada pela Coordenação de Trabalho Conclusão Curso. 

III. No caso de desligamento do professor-orientador da Instituição, o 

Coordenação de Trabalho Conclusão Curso adotará as medidas necessárias 

para sua substituição. 

 

DA ESTRUTURA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 18º Obrigatoriamente, os trabalhos de TCC do curso de bacharelado em Psicologia 

atenderão a seguinte estrutura: 

 

 

 

TCC I 
Projeto de Pesquisa 
 (NBR 15287/2011) 

TCC II 
Monografia 

TCC II 
Artigo 

Capa*  

Lombada* (NBR 12225) 

Folha de Rosto 

Lista de Ilustrações* 

Lista de tabelas* 

Lista de abreviaturas e siglas* 

Lista de Símbolos* 

Sumário (NBR 6027) 

Introdução (Devem ser expostos o 

tema do projeto, problema a ser 

abordado, a(s) hipótese(s), quando 

couber (em), bem como o(s) 

objetivo(s) a ser (em) atingido(s) e 

a(s) justifi cativa(s)). 

Referencial Teórico 

Metodologia da Pesquisa 

Recursos 

Elementos pré-
textuais  
Capa  
Lombada* 
Folha de rosto  
Errata*  
Folha de aprovação   
Dedicatória(s)* 
Agradecimento(s)*  
Epígrafe* 
Resumo em língua 
vernácula  
Resumo em língua 
estrangeira   
Lista de ilustrações* 
Lista de tabelas*  
Lista de 
abreviaturas e 
siglas*  
Lista e símbolos*  
Sumário  
 
Elementos 
textuais**  
Introdução 
Desenvolvimento   

Elementos pré-textuais 
-Título, e subtítulo (se 
houver) 
-Nome(s) do(s) autor (es) e 
afiliação institucional. 
-Nota do autor (es) 
-Resumo na língua do texto 
-Palavras-chave na língua do 
texto 
-Título, e subtítulo (se 
houver) em língua 
estrangeira 
-Resumo em língua 
estrangeira 
 -Palavras-chave em língua 
estrangeira 
 
Elementos textuais 
Os elementos**  
-Introdução 
-Desenvolvimento 
-Conclusão/Considerações 
Finais 
 
Elementos pós-textuais 
-Nota(s) explicativa(s) 
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Cronograma 

Referências (NBR 6023) 

Glossário* 

Apêndice* 

Anexo* 

Índice* 

Conclusão  
 
Elementos pós-
textuais  
Referência  
Glossário*   
Apêndice*   
Anexo(s)*  
Índice(s)*  
  
 

-Referências 
-Glossário* 
-Apêndice(s)* 
-Anexo(s)* 
 
 
 

*Elementos Opcionais.  

** De acordo com Manual de Publicação da American Psychological Association (APA), 6ª. Edição, 2010. 

Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema. 

 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 17º O Presidente da Banca Examinadora é o Professor-Orientador e é de sua 

responsabilidade:  

I. Obter a ata de defesa junto à secretaria do curso de Psicologia;  

II. Fazer a abertura formal do ato de apresentação e conduzir os tempos e palavras do(s) 

discente(s) e dos professores convidados;  

III. Fazer as próprias observações e/ou questionamentos, após as considerações dos 

convidados. 

IV. Encerrar o ato de apresentação e solicitar ao(s) discente(s) e demais presentes que se 

ausentem da sala para que a banca possa se reunir;  

V. Mediar a discussão com os membros da banca para definir a média da única 

verificação de aprendizagem do trabalho apresentado;  

VI. Preencher a ata de defesa: colher a assinatura do(s) discente(s) e membros da banca. 

Informar ao(s) discente(s) a situação de Aprovação/Reprovação; 

VII. Se o(s) discente(s) tiver ressalvas no trabalho, o professor orientador deverá avisá-lo 

das datas e procedimentos a serem tomados quanto à correção e entrega do documento 

final. Responsabilizar-se por entregar à Coordenação de TCC a ata de apresentação logo 

após o encerramento das atividades da Banca Examinadora.  

 

Art. 18º Os Dois Professores Convidados serão professores com formação na área de 

Psicologia ou áreas afins, preferencialmente com formação especializada na subárea em que o 

projeto foi proposto.  
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19º No caso de não aprovação do TCC pelo orientador, o acadêmico poderá solicitar à 

Coordenação do TCC, a composição de Banca Examinadora, assumindo a responsabilidade 

pelo trabalho apresentado. 

 

Art. 20º No caso previsto no artigo anterior, o orientador poderá optar por não participar da 

Banca Examinadora, devendo ser substituído pelo Coordenador do TCC ou professor 

designado por este. 

 

Art. 21º Comprovadas situações de Plágio haverá reprovação imediata. 

 

Art 22º Os casos omissos serão avaliados pela coordenação de TCC em conjunto com o 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia - UniEVANGÉLICA. 
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APÊNDICE A - Termo de Compromisso Orientador-Orientando(s)  

  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I E II      

TERMO DE COMPROMISSO ORIENTADOR- ORIENTANDO (S)  

orientando (s): 

1. ___________________________________________________Matrícula: __________ 

2. ___________________________________________________Matrícula: __________ 

Professor orientador: __________________________________________________________ 

Título Provisório:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 O presente termo de orientação confirma o interesse e aceitação pelo referido docente para a 

orientação do Trabalho de Conclusão de Curso I e II (TCC I e TCC II) do(s) alunos acima 

identificado(s). O docente se compromete a ter reuniões periódicas durante o período letivo 

com seu orientando, indispensáveis ao bom andamento dos trabalhos, cabendo ao aluno 

procurá-lo para agendar tais reuniões.  

Docente e discente declaram que estão cientes do programa e cronograma das disciplinas 

TCC I e TCC II, conforme definido no Projeto Pedagógico do Curso. Declaram, também, 

terem conhecimento dos significados dos termos e expressões “plágio” e “falsificação de 

dados” ou de “trabalhos”, bem como de suas consequências acadêmicas e legais.  

A entrega do TCC II, na data estabelecida, somente poderá ser efetivada com a autorização do 

docente, que deverá estar ciente da versão entregue, assinando o formulário de autorização de 

defesa. O aluno deverá obter o formulário na Secretaria Setorial ou no Sistema Acadêmico 

Lyceum.  

Anápolis, ___de ______________________________de 2018. 

 

Assinatura do(s) Orientandos 

 

Assinatura do Orientador 
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APÊNDICE B – Ficha de Avaliação de TCC I 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC I 

 

Orientando (s): 

ASPECTOS GERAIS Valor ASPECTOS GERAIS NOTA
1
 

01 – Comparecimento a todas as datas de 

orientação agendas com o (a) Professor (a) 

Orientador (a). 

15   

02 – Apresentação das atividades solicitadas 

pelo Professor Orientador. 

15   

03 - Apresentação gráfica do projeto, 

conforme estabelecido pelo Curso de 

Psicologia do Centro Universitário de 

Anápolis- UniEvangélica. (incluindo as 

normas especificadas pelo regulamento, 

correção ortográfica e gramatical)  

20   

04 – Relevância das contribuições que o 

trabalho poderá trazer para a área científica da 

pesquisa/instituição/comunidade/etc. 

10   

05 – Alinhamento entre tema, problema, 

objetivos, justificativa, referencial teórico, 

metodologia, cronograma e referências. 

40   

MÉDIA =  

 

Anápolis, ___de ______________________________de 2018. 

Assinatura do(s) discentes 

Assinatura do Orientador 

                                                      
1
 O art. 6º, do Regulamento do TCC prevê média final da disciplina TCC I igual ou superior a sessenta 

(60,0) e frequência igual ou superior à 75% para aprovação. A nota será determinada pelo Professor 
Orientador, que a estabelecerá pelo desenvolvimento do cronograma do TCC e relatórios 
apresentados, seguindo os critérios do Curso. 
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APÊNDICE C – Ficha de Avalição de TCC II 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC I 

 

Aluno 1: _________________________________________________________ 

Aluno 2: _________________________________________________________ 

Tema: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Descrição dos aspectos avaliados em TCC II Pontuação 

Análise de currículo Lattes 10 

Originalidade, criatividade e pertinência do tema. 05 

Relevância das contribuições que o Trabalho poderá trazer para a área 

científica da pesquisa/instituição/comunidade/etc.  

05 

Alinhamento entre o problema, os objetivos, justificativa, referencial teórico, 

análise dos dados e considerações finais. 

25 

Qualidade dos resultados alcançados 15 

Qualidade da Apresentação oral (incluindo recursos utilizados).   10 

Capacidade de responder/argumentar às perguntas formuladas pela Banca 

Examinadora.  

15 

Apresentação gráfica do projeto (incluindo as normas especificadas pelo 

regulamento, correção ortográfica e gramatical)  

10 

Respeito ao tempo disponível para expor o projeto e responder às questões 

formuladas pela Banca E 

05 

TOTAL  

 

Presidente da Banca Examinadora 

 

Examinador 01 

 

Examinador 02 
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APÊNDICE D – Solicitação de Banca de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

SOLICITAÇÃO DE BANCA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

Senhor coordenador, 

Solicito agendamento de Banca Avaliadora do Trabalho de Conclusão de Curso II do 

acadêmico _________________________________________________________________ e 

____________________________________________ com o seguinte título 

_________________________________________________________________________ .  

Modalidade: 

(    ) Artigo 

(    ) Monografia 

Diante da solicitação, declaro que o presente trabalho está de acordo com o estipulado 

no Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharelado em Psicologia – 

UniEvangélica. 

Junto a este requerimento encontram-se três cópias do TCC II, arquivadas em espiral, e 

um CD com o arquivo digital. 

Atenciosamente, 

 

 

Assinatura do Orientador 
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APÊNDICE E - Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Aos ______ dias do mês de _________________________ de _______________,  

às ___________ horas, em sessão pública na sala _____________________ do Centro 

Universitário der Anápolis - UniEvangélica, na presença da Banca Examinadora presidida 

pelo(a)Professor(a)____________________________________________________________ 

 e composta pelos examinadores: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________, 

os alunos: 

1 ________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________ 

apresentaram o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso de Bacharelado em 

Psicologia.  

Após reunião em sessão reservada, a Banca Examinadora deliberou e decidiu pela 

_________________________ do referido trabalho, divulgando o resultado formalmente ao 

aluno e demais presentes e eu, na qualidade de Presidente da Banca, lavrei a presente ata que 

será assinada por mim, demais examinadores e alunos. 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Presidente da Banca Examinadora 

 

Examinador 01 

 

Examinador 02 

 

Acadêmicos 
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APÊNDICE F - Declaração de não Formação de Banca de Avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UNIEVANGÉLICA 

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

DECLARAÇÃO DE NÃO FORMAÇÃO DE BANCA DE AVALIAÇÃO DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Senhor coordenador, 

Declaro para os devidos fins que os acadêmicos 

________________________________________________________________________  

e ____________________________________________________________ não 

apresentaram trabalho com desenvolvimento satisfatório para apresentação em banca 

examinadora.  

Os principais problemas são:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

Diante do exposto, o trabalho não atende aos requisitos necessários para apresentação 

em Banca Examinadora. 

 

Atenciosamente, 

 

Assinatura do Orientador 
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UniEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

 
 

REGULAMENTO  
 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIAS E ESTÁGIOS 
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
 

            

 
 
 
 
 

Anápolis 
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REGULAMNETO  
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIAS E ESTÁGIOS  
 

 
O Regulamento  do Curso Superior em Psicologia,  é composto de quatro(04) partes distintas, 

sendo a primeira a que trata das informações ao Professor,  a segunda fala do Programa Voluntário de 
Monitorias e Estágios, a terceira versa sobre o Programa de Estágio Profissional Voluntário e a quarta 
trata de anexos relacionados à Coordenação e Secretaria setorial do Curso de Psicologia. 
 

Cada uma das partes foi elaborada e destinada ao seu respectivo ator, como visto 
anteriormente, a primeira parte ao professor, a segunda ao monitor ou estagiário, a terceira ao 
profissional graduado e a quarta à coordenação ou secretaria  para o devido preenchimento e 
acompanhamento. 

 
Cada uma destas partes contempla normas estabelecidas e descritas a seguir para o seu bom 

desempenho, e a efetivação dos diferentes programas se dará mediante solicitação do Professor de 
uma determinada Disciplina do Curso que encaminhará à Coordenação a documentação para se 
efetivar o início do processo. 
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PARTE I 
 
 
 
 
 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIAS E ESTÁGIOS 
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES AO PORTADOR: 
 
 
 

PROFESSOR 
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PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIAS E ESTÁGIOS 
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 

Colega Professor, 
 Visando o aperfeiçoamento do Programa, ressalta-se  alguns pontos abaixo: 

1) Para não penalizar a Disciplina com indeferimento nos requerimentos de Monitoria e Estágio 
causados pela ausência de documentos de seus Monitores/Estagiários, o Monitor/Estagiário se 
responsabilizará por sua documentação corretamente preenchida, caso contrário não haverá 
certificação. Desta forma, o Programa se norteará seguindo o fluxograma (em anexo), onde 
determina as responsabilidades dos envolvidos. 

2) A título de lembrança, o Programa de Monitoria/Estágio voluntário e Programa de Estágio 
Graduado voluntário têm funções distintas: 

a. ESTÁGIÁRIO ACADÊMICO: Visa o aprimoramento técnico na área, aprofundamento 
de conhecimentos teóricos, despertando o interesse ao aluno pela área. Exemplo: O 
estagiário em área clínica, terá oportunidade de trabalhar em pacientes, selecionados 
pelo professor, procedimentos mais elaborados. Duração: seis meses. Renovação 
somente por mais seis meses na área. 

b. MONITOR ACADÊMICO: Visa despertar no aluno o interesse pela carreira docente, 
dar a oportunidade de ser iniciado no exercício das atividades pedagógicas, contribuir 
para o processo de formação do estudante, integrando-o em atividades de pesquisa, 
etc. Exemplo: O monitor auxilia o docente no processo de orientação. É VEDADO ao 
monitor: Substituir o professor em atividade docente, incluindo ministrar aulas, avaliar 
alunos, atividades meramente administrativas e acúmulo de monitorias dentro do 
mesmo período letivo. Duração: um ano. Renovação somente por mais um ano na 
área. 

c. ESTAGIÁRIO GRADUADO ou PROFISSIONAL: Possui os mesmos objetivos do 
Monitor Acadêmico. Diferencia daquele pelos motivos: 

i. O estagiário graduado exercerá atividades semanais por quantas horas forem 
solicitadas pela disciplina, sem qualquer vínculo empregatício com a AEE, sob 
a orientação de um professor responsável da disciplina; 

ii. Cada disciplina poderá solicitar no máximo dois estagiários graduados por 
semestre, desde que justificável a necessidade de tal e 

iii. O estágio terá duração de um semestre letivo, improrrogável para a mesma 
disciplina. 

A inclusão do estagiário graduado ao Programa somente será efetivada após a assinatura do TERMO 
DE COMPROMISSO do estagiário e entrega do curriculum vitae. Consequentemente, a carga horária 
será contabilizada após entrega do termo na Secretaria do Curso de Psicologia. 

É VEDADO: O exercício de suas atividades na ausência de um professor da disciplina; assinar 
procedimentos realizados pelos alunos no prontuário clínico no lugar do professor da disciplina; 
preenchimento e assinatura de diários de classe e mapas de nota; atividades meramente 
administrativas que caibam aos professores da disciplina e o acúmulo de estágios dentro do mesmo 
período letivo. Ao professor responsável pela disciplina é vedado usar o estagiário graduado como 
substituto nas aulas práticas ou teóricas, bem como em atividades administrativas. Duração: seis 
meses na disciplina. 

3) A falta de horário de alunos para monitoria (8h/semanais) é fato. Desta forma, o docente 
poderá incluir o aluno no Programa se houver pelo menos 4 horas junto ao docente. As outras 
4 horas restantes poderão ser contabilizadas na carga horária, se o mesmo estiver envolvido 
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em outras atividades (elaboração de artigo, auxílio na orientação de seminários, preparação de 
algum trabalho para apresentação em algum evento científico, pesquisa etc.) que deverão ser 
propostas no Plano de Trabalho. 

4) O Plano de Trabalho elaborado em conjunto (Docente e Monitor/Estagiário) terá uma maior 
relevância no Programa.  

5) Fica disponível na Secretaria do Curso de Psicologia o modelo para o Requerimento de 
Monitoria/Estágio e dicas para a realização do Plano de Trabalho.  

6) Não há como emitir certificado se no formulário de freqüência do monitor/estagiário não constar 
carga horária e a assinatura diária do orientador. O responsável por este formulário é o 
monitor/estagiário que procurará o docente-orientador no final de cada expediente para colher 
a assinatura. Fiscalize a freqüência. Não assine todo formulário de freqüência de uma só vez e 
nem acrescente carga horária além do cumprido. 

7) Cada Estagiário/Monitor deverá ter apenas UM Professor-Orientador responsável.  
8) Em relação ao ESTÁGIO GRADUADO VOLUNTÁRIO a seriedade e a responsabilidade são 

maiores, apesar da burocracia ser menor. Os documentos necessários são: o requerimento de 
estágio graduado voluntário realizado pelo docente, o termo de compromisso assinado pelo 
estagiário, curriculum vitae e freqüência. O formulário de freqüência somente será entregue 
pela Secretaria mediante entrega do curriculum vitae e termo de compromisso assinado.  

9) A freqüência  faz parte do contexto do PROGRAMA DE ESTÁGIO GRADUADO 
VOLUNTÁRIO,  não há como emitir certificado sem uma carga horária estabelecida.  

 
Sua colaboração é importante para o aperfeiçoamento do Programa. Portanto, reclamações, 

sugestões ou dúvidas poderão ser encaminhadas por escrito, sem necessidade de identificação. 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
Coordenação Pedagógica 
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ANEXO 01 

REQUERIMENTO DE MONITORIA / ESTÁGIO 

Área requerente:  

Docente responsável pela solicitação: 
 

Categoria requerida: (   ) Monitoria     (    )Estágio  
 

Número solicitado pela área: 

Justificativa do número solicitado e necessidade na área: 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes da área que estarão envolvidos no programa em questão 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO 

Forma de seleção: 
 
 
 
 
 
 

A seleção deverá abranger o(s) seguinte(s) período(s): 
 
 

Data:  

Horário:  

Local: 

 
 

ANÁPOLIS, _____/_____/______ 
 
 

            ____________________________________ 
                                                                     PROFESSOR SOLICITANTE 
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                   ANEXO 01 A 
 

Dicas de Preenchimento do 
REQUERIMENTO DE MONITORIA / ESTÁGIO 

                       

Área requerente: Psicologia Convencional 

Docente responsável pela solicitação: 
 

Categoria requerida: ( x  ) Monitoria     (    )Estágio  
Assinalar apenas UMA opção por formulário. 

Número solicitado pela área: 5 (cinco) 

Justificativa do número solicitado e necessidade na área: 
Os monitores selecionados serão lotados na Disciplina de Psicologia Convencional, em iguais quantidades. (JUSTIFICATIVA) 
A necessidade da monitoria na área se deve pelo:  

1) Anseio por parte de alguns acadêmicos pela monitoria na área 
2) Desejo da área na orientação de trabalhos de caráter científico 
3) Promover a cooperação acadêmica entre discentes e docente, etc. 

 

Docentes da área que estarão envolvidos no programa em questão 
Neste espaço, indique apenas os professores da área que estão dispostos a orientar.  
Itens que serão observados: 

 O número de monitores/estagiários requeridos pela área será comparado ao número de professores-orientadores 
participantes. 

 Independente do número solicitado de monitores/estagiários, a coordenação entenderá a priori de que haverá 
disponibilidade dos envolvidos no processo de orientação; 

 Se for constatado em programas anteriores de monitoria/estágio sobrecarga do professor-orientador, a coordenação 
poderá sugerir a redução do número de monitores/estagiários da área. 
 

PROCESSO SELETIVO 

Forma de seleção: 
Psicologia Convencional - Análise de curriculum, prova escrita, oral e entrevista  

 

A seleção deverá abranger o(s) seguinte(s) período(s): 
Verificar no Mapa de Distribuição de Aulas se há disponibilidade de horário destes futuros candidatos ao programa em sua 
área. 
Psicologia convencional  3º período 

 

Data: Psicologia Convenciona l   ---------/----------/200-------     

Horário: Psicologia Convencional = ---------hs       

Local: sala--------------------     

 
 
                                                                  ANÁPOLIS, ___/__/_2008_ 
 

                                                                                               
assinatura do_Professor  

_______________________________________ 
   PROFESSOR SOLICITANTE 
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ANEXO 02 

PLANO DE TRABALHO 

 
 
ÁREA:________________________________________________________(     ) MONITORIA       (     ) 

ESTÁGIO 

NOME DO 

ACADÊMICO:______________________________________________________________________ 

PROFESSOR-ORIENTADOR:__________________________________________________________________ 

 

Atividades propostas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga horária semanal disponível para o desenvolvimento das atividades planejadas: 

 
 
 

Anápolis,_____/_____/______ 
 

 
 

_________________________      ___________________________ 
               Acadêmico(a)      Professor - Orientador 
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ANEXO 02 B 
Dicas de Preenchimento do 

PLANO DE TRABALHO 

 
ÁREA:___Psicologia convencional         (  X  ) MONITORIA       (    ) ESTÁGIO 

NOME DO ACADÊMICO:________________________ 

PROFESSOR-ORIENTADOR:  

 

Atividades propostas 

 

 Combine com o monitor ou estagiário, atividades que realmente possa acompanhar ou orientar; 

 Estas atividades serão analisadas e comparadas pela coordenadoria nos relatórios do aluno e do 
orientador; 

 Como dita o TERMO DE COMPROMISSO assinado pelo aluno, ele somente receberá o certificado 
pelo Programa se exercer as atividades propostas aqui; 

 Se ficar combinado pelas partes de que como conclusão do programa o monitor terá que realizar 
um artigo científico, no relatório deverá constá-lo; 

 Muitos dos monitores não possuem 8 horas disponíveis para monitoria. Neste caso, se for 
interesse da área, ficar com o monitor, seria relevante seu envolvimento em outras atividades como 
elaboração de artigos, apresentação em congressos, elaboração de projetos de pesquisa ou 
qualquer outra atividade extra que possa enriquecer o conhecimento do monitor na área e; 

 O item anterior somente será válido se o monitor tiver pelo menos 4 horas (50% da carga horária 
exigida) disponíveis para estar com a disciplina. Neste caso, se a atividade extra previamente 
proposta, for realizada satisfatoriamente, será acrescentada em sua carga horária as 4 
horas/semanais restantes.  

 
 

Carga horária semanal disponível para o desenvolvimento das atividades planejadas: 4 horas semanais 

 
 

Anápolis,________/________/2008 
 
 

------------------------------------------------------      ---------------------------------------------------- 
          Acadêmico(a)               Professor - Orientador               
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PARTE II  
 
 
 
 
 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIAS E ESTÁGIOS 
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES AO PORTADOR: 
 
 
 

ACADÊMICO 
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UniEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 
 

REGULAMENTO  
 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIAS E ESTÁGIOS 
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
 

            

 
 

  

Estes documentos pertencem a: 

 

_________________________________________________________________ 

 

Categoria:_______________________(Estágio/Monitoria) 

 

Área:__________________________________________ 

 

Data de início ao Programa:       _____/______/________ 

 

Data de término ou desistência: _____/______/________ 

 

Renovação: (    ) Sim    (    ) Não 
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PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIAS E ESTÁGIOS 
 DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 

Bem-vindo ao Programa Voluntário de Monitoria e Estágio de nossa Instituição. É com imenso prazer que 
acolhemos Estagiários Voluntários com objetivo de possibilitar o aprimoramento técnico na área e o aprofundamento 
de conhecimentos teóricos da área escolhida e Monitores voluntários, no intuito de despertar o interesse pela carreira 
docente e poder contribuir com o processo de seu crescimento pessoal, dando a oportunidade de ser iniciado no 
exercício das atividades pedagógicas, contribuindo para o processo de formação acadêmica, integrando-o em 
atividades de pesquisa.  

Cada estagiário ou monitor deverá ter apenas um(01) Professor-Orientador responsável. A duração do 
Programa de Monitoria Voluntária é de um(01) ano e de Estágio Voluntário é de seis(06) meses.  

Ao receber este conjunto de documentos, sua efetivação foi realizada ao Programa Voluntário de Monitorias e 
Estágios. 

Constam neste conjunto: 

a) Relatório do monitor ou estagiário - deverá ser preenchido somente ao final do Programa ou seja, após 
um(01) ano para monitor e seis meses para estagiário. ANEXO 04 

b) Relatório do orientador – a ser preenchido pelo seu orientador no final do Programa. ANEXO 05 

c) Formulário de freqüência – utilizado sempre em que estiver em atividade de monitoria ou estágio. 
Somente será considerada carga horária, a ser contabilizada posteriormente para emissão do certificado, a freqüência 
datada após a entrega do Termo de compromisso. Lembre-se de que apenas terá validade se for assinada pelo 
professor-orientador. Se durante o Programa o formulário de freqüência ficar completo, outro poderá ser adquirido na 
Secretaria e deverá ser anexada a este conjunto de documentos. ANEXO 06 

d) Requerimento de renovação – preencher caso houver interesse de sua parte e do orientador. Lembre-se 
de que para monitoria a renovação é somente por mais um ano e para estágio, a renovação é apenas por mais seis 
meses. ANEXO 07 

e) Requerimento de certificado - deverá ser preenchido ao terminar o Programa de monitoria ou estágio 

na área escolhida ou quando houver desistência. Ao requerer a renovação, o estagiário ou monitor deverá solicitar a 
emissão de certificado somente após término do Programa na área em que atua. ANEXO 08 

f) Termo de compromisso –  deverá ser devidamente preenchido, documento este onde o postulante 

assume, entre outros compromissos, cumprir as horas semanais de trabalho exigidas pela área, desenvolver o plano 
de trabalho elaborado em conjunto com o Professor-Orientador, apresentar relatório à Coordenação Pedagógica do 
Curso Superior de PSICOLOGIA, com avaliação do Professor-Orientador;  cumprir as disposições normativas inerentes 
ao Programa no qual será vinculado.ANEXO 03 

g) Fluxograma -  nele é mostrado todos os passos para o desenvolvimento do programa 

Somente serão certificados ao final do Programa aqueles que além de cumprir satisfatoriamente todas as 
atividades propostas no plano de trabalho, devolvam à Secretaria todos estes documentos devidamente preenchidos e 
assinados. Após análise dos documentos pela Coordenação, será contabilizado o total de carga horária realizada e 
emissão de certificado. Se na análise dos documentos de um monitor ou estagiário for constatada falha na execução 
das atividades propostas no plano de trabalho ou baixa assiduidade, a Coordenação poderá não conceder o certificado 
de Monitoria e Estágio Voluntário ou somente no caso o monitor, lançar certificado de estágio. 

Nas publicações e trabalhos apresentados em Encontros e Congressos você deverá fazer referência à sua 
condição de monitor ou estagiário, esforçando-se para elevar o nome do Curso Superior de Psicologiada 
UniEVANGÉLICA 
 

São atividades VEDADAS ao monitor e estagiário: 
a. Substituição do Professor em atividade docente, incluindo ministrar aulas; 
b. Avaliação dos alunos; 
c. Preenchimento de diários de classe; 



199 
 

d. Atividades meramente administrativas; 
e. Atividades de monitoria ou estágio coincidindo com o horário das disciplinas em que estiver matriculado.  

 
f. Atividades que não guardem relação com a atividade pedagógica, de pesquisa ou extensão. 
g. O acúmulo de monitorias ou estágios dentro do mesmo período letivo.  
O monitor ou estagiário será desligado de suas funções: 

a. Por indisciplina; 
b. Baixa assiduidade e pouco interesse pela atividade de monitor ou estagiário, a critério da Área a que 

esteja vinculado; 
c. Pelo não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no projeto; 
d. Relacionamento inadequado com o orientador ou outros monitores; 
e. Por desejo pessoal do monitor ou estagiário (desistência); 

Caso o desligamento ocorra durante o primeiro semestre da vigência da monitoria voluntária, o aluno perde 
seu direito de receber qualquer declaração ou certificado que comprove sua participação no programa de monitoria 
voluntária. No caso de desligamento no segundo semestre do programa, o aluno receberá uma declaração 
comprovando sua participação no Programa de Monitoria Voluntária no período correspondente. 

Sua contribuição é muito importante para o aperfeiçoamento do Programa. Portanto, reclamações, sugestões 
ou dúvidas deverão ser encaminhadas por escrito à Secretaria do Curso de Psicologia, sem necessidade de 
identificação. 

Finalmente, faço votos de que tenha um ótimo aproveitamento em seu estágio ou monitoria. 
 Sucesso! 

 

 

Coordenação Pedagógica  
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ANEXO 03 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 

SEMESTRE/ANO: ____/________                                                                         

Eu,_________________________________________________________________________

____, 

No de matrícula _______________________, aluno do _________ período  

(   ) do Curso........................................................................................................................................da 

UniEVANGÉLICA 

assumo o compromisso de exercer ________________________ (Monitoria ou Estágio), na área de 

________________________, no período proposto pelo Programa para cada categoria, assumindo os seguintes 

compromissos:  

a) Cumprir as horas semanais de trabalho exigidas pela área (8 horas para monitoria voluntária e 4 horas 
para estágio voluntário); 

b) Desenvolver o Plano de Trabalho elaborado em conjunto com o Professor – Orientador; 
c) Apresentar relatório à Coordenação Pedagógica do Curso Superior de PSICOLOGIA, com avaliação do 

Professor – Orientador; 
d) Cumprir as disposições normativas inerentes ao Programa na qual serei vinculado. 

Estou ciente de que: 

a) O certificado do programa somente será concedido mediante desenvolvimento satisfatório das 

atividades propostas no Plano de Trabalho, a ser elaborado em conjunto com o Professor-Orientador,  

b) O certificado do programa será emitido mediante apresentação da frequência assinada pelo 

Professor-Orientador; 

c) Tanto a monitoria como o estágio é voluntário e não constitui nenhum tipo de vínculo empregatício. 

Para firmar a validade do que aqui se estabelece, assino o presente TERMO DE COMPROMISSO, em 

02 (duas) vias, fazendo jus ao benefício do Programa no qual estou me vinculando (certificado de participação 

no Programa da Monitoria ou Estágio Voluntário) somente enquanto nele permanecer e convier à 

UniEVANGÉLICA.                                    

 

 

Anápolis, ______/______/________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 



201 
 

ANEXO 04 

 
RELATÓRIO DO MONITOR OU ESTAGIÁRIO 

 

ÁREA:__________________________________________________________(    ) MONITORIA     (     ) 

ESTÁGIO 

NOME DO 

ACADÊMICO:________________________________________________________________________ 

ORIENTADOR:_____________________________________________________________________________

___ 

 

1. Quais foram as atividades desenvolvidas por você no Programa? 

 

2. Houve o cumprimento de todas as atividades propostas no início do Programa? 

(   ) Sim   

(   ) Não    Por que? 

 

3. Quais os novos conhecimentos e/ou habilidades adquiridos? 

 

4. Durante sua participação no Programa, como você avalia: 

4.1 O ganho pessoal com o desenvolvimento como monitor ou estagiário? 

Muito Bom (   ) Bom (    ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

4.2 A qualidade das atividades programadas? 

Muito Bom (   ) Bom (    ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

5. Como você avalia a atuação de seu professor-orientador? 

Muito Boa (   ) Boa (    ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

Por quê? 
 
 
 
6. Qual é sua auto-avaliação dentro do Programa? 
 
 
 
7. Que sugestões você daria para melhorar este Programa? 
 

 
Anápolis,_____/_____/_____ 

 
_________________________________ 

Acadêmico(a) 
 
 

Muito Bom (   ) Bom (    ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 
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ANEXO 05 

 
RELATÓRIO DO ORIENTADOR 

AVALIAÇÃO DE  (__) MONITORIA    (__) ESTÁGIO 
 
 
ORIENTADOR:____________________________________________________ÁREA:____________________

____ 

ACADÊMICO:_______________________________________________________________________________

___ 

 
1. Quais foram as atividades desenvolvidas pelo acadêmico neste semestre? 
  
 
 
 
 
 
2. Durante este semestre, como foi o desempenho do acadêmico quanto: 
 

2.1   Ao domínio do conteúdo da disciplina? 
  Muito Bom (   )     Bom (    )       Regular  (    )        Insuficiente  (    ) 

2.2   À operacionalização das atividades programadas? 
  Muito Bom (   )     Bom (    )       Regular  (    )        Insuficiente  (    ) 

2.3   À assiduidade e pontualidade? 
  Muito Bom (   )     Bom (    )       Regular  (    )        Insuficiente  (    ) 

2.4   Ao relacionamento com a equipe de trabalho? 
  Muito Bom (   )     Bom (    )       Regular  (    )        Insuficiente  (    ) 

2.5   À participação, regularidade e capacidade na resolução de problemas? 
  Muito Bom (   )     Bom (    )        Regular  (    )       Insuficiente  (    ) 

 

3. Como você se auto–avalia como professor-orientador deste acadêmico? 
            Muito Bom (   )     Bom (    )        Regular  (    )       Insuficiente  (    ) 

Por que? 

 

 

4. Que sugestões você daria para melhorar este Programa? 
 

Anápolis, _____/_____/_____      

                    

_______________________________________________ 

Professor – Orientador 
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ANEXO 06 

 
FORMULÁRIO DE FREQÜÊNCIA DO PROGRAMA DE MONITORIA/ESTÁGIO 

 
(    ) MONITORIA    (     ) ESTÁGIO    Semestre/ano:____________ 

ACADÊMICO:_______________________________________________________________________________

_ 

ORIENTADOR:________________________________________________ÁREA:________________________

_ 

Data Período Assinatura do acadêmico Rubrica do orientador 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Anápolis, ____/____/_______. 

 
 

______________________________ 
Prof. Orientador 
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ANEXO 07 

 
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 

                                                                                                               

Eu,_______________________________________________________________________________________
_____, 
No de matrícula _______________________, aluno do ___________ período 
do Curso .............................................................................................................................................da 
UniEVANGÉLICA 
sob o no ____________________,CPF no_________________________, residente à rua 
______________________________________________, no ____________, bairro 
________________________, telefone ___________________, venho requerer renovação de 
________________ (Monitoria ou Estágio), na Área de ___________________, sob a orientação do 
Prof(a)._________________________________________. 
Declaro estar ciente de que a renovação para o programa nesta área é de mais um ano para monitoria e de mais 
um semestre para estágio, improrrogavelmente. 
 

Anápolis, _____/_____/_____ 
 

______________________________ 
Acadêmico(a) 

 
 

 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

O Candidato exerceu suas atividades como ________________ (Monitor ou Estagiário) da área, 

apresentando os relatórios de frequência e avaliação, cumprindo satisfatoriamente suas funções, descritas no 

Plano de Trabalho.  

Desta forma, desejo continuar com a orientação do candidato supracitado já que o mesmo demonstrou 

interesse e disponibilidade de horário para continuar no programa.  

 
Anápolis, _____/_____/_____ 
                                                                                

 
___________________________________________ 

                  PROFESSOR ORIENTADOR 
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ANEXO 08 

 
REQUERIMENTO DE CERTIFICADO 

                                                                                                            

Eu,_______________________________________________________________________________________
_____, 
No de matrícula _______________________, aluno do ___________ período  
do Curso .............................................................................................................................................da 
UniEVANGÉLICA 
sob o no ____________________, CPF no _________________________, telefone ___________________, 
após entrega da pasta de documentos do Programa de Monitoria e Estágio Voluntário, venho requerer a 
emissão de certificado de ________________ (Monitoria ou Estágio), com a carga horária cumprida na Área de 
___________________, que teve a supervisão e orientação do(a) 
Prof(a).____________________________________________________________________________________
____. 
Declaro estar ciente de que solicitando a emissão de certificado do Programa, nesta área, não poderei requisitar 
renovação. 

 
Anápolis, _____/_____/_____ 

______________________________ 

Acadêmico(a) 
 
 

 
USO EXCLUSIVO DA COORDENAÇÃO 
 
 
 
EMITIR CERTIFICADO AO: 

 
Acadêmico:_____________________________________________________ 

Categoria:______________________________________________________ 

Área:__________________________________________________________ 

Período: _______________________________________________________ 

Carga horária:___________________________________________________ 

 
_________________________________________ 

Coordenador do Estágio/Monitoria Voluntária 
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ANEXO 09 
FLUXOGRAMA DO PROGRAMA DE MONITORIA E ESTÁGIO VOLUNTÁRIO  

DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
Fases e Operações Principais 

Operadores 
 

Docentes 
Secret. 

Tecnológica 
Coord 

 
Aluno 

1. Preenche o formulário de requerimento. 
2. Encaminha. *   
1. Analisa. 
2. Defere ou Indefere.* 
3. Encaminha. 

 *  
1. Prepara o Edital do processo seletivo. 
2. Fixa o Edital no mural de notas.  *  
1. Inscreve os acadêmicos interessados para o processo seletivo. 
2. Prepara a ata com o aproveitamento do aluno. 
3. Encaminha. 

 *  

1. Verifica a ata e encaminha.  *  
1. Realiza o processo seletivo. 
2. Transfere as notas para a ata. 
3. Encaminha.  

*   
1. Prepara o resultado oficial com a observação de que os selecionados 
deverão comparecer à Secretaria para efetivação dos mesmos no 
Programa. 
2. Anexa ao mural de notas. 

 *  

1. Toma ciência do resultado. 
2. Vai à Secretaria do curso de Psicologia   * 
1. Entrega os formulários: Termo de Compromisso e Plano de Trabalho.  *  
1. Elabora um Plano de Trabalho. *  * 
1. Assina o Termo de Compromisso. 
2. Encaminha o Termo de Compromisso e Plano de Trabalho.   * 
1. Verifica o preenchimento dos formulários. 
2. Realiza a efetivação do aluno ao Programa. 
3. Entrega a pasta de documentos. 

 *  
1. Vai à Secretaria  do Curso de Psicologia 
2. Devolve a pasta com os documentos preenchidos.   * 
1. Recebe a pasta de documentos. 
2. Verifica o preenchimento dos formulários. ** 
3. Verifica a presença da requisição de certificado. 
3. Procede com a contagem da carga horária. 
4. Emite o certificado. 

 
*  

1. Vai à Secretaria  do Curso de Psicologia 
2. Adquire o Certificado do Programa    * 
 
OBSERVAÇÕES: 

* Se o requerimento de monitoria e estágio realizado pelo docente for indeferido, ele retornará ao 
docente para que  faça os devidos ajustes. 

** Se na pasta de documentos o aluno (monitor/estagiário) constar o pedido de renovação e a 
mesma for deferida pela Coordenação, o levantamento da carga horária será realizada 

somente após o término do Programa no qual o aluno está inserido. 
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ANEXO 10 

**FLUXOGRAMA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO E MONITORIA  
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                 Operadores Secret.  Aluno 
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OBSERVAÇÕES: 
* Se o requerimento de renovação for indeferido, automaticamente ocorrerá a contagem da carga 
horária obtida no Programa da área envolvida e emissão de certificado, independente do não 
preenchimento do formulário requisitando a emissão do mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fases e Operações 
 Principais 

 e Coord. 

1- Constata o requerimento de renovação. 

2. Analisa o requerimento. 

3. Defere ou indefere.* 

4. Toma ciência da análise na Secretaria  do Curso de Psicologia 

5. Efetiva a renovação ao Programa com a entrega de nova                      

pasta de documentos. 

* 

* 

* 

 

* 

 
 

 

 

 

* 

 

 

 

Após o término do programa ou desistência 

1. Devolve a pasta com os documentos preenchidos. 

2. Solicita a emissão de certificado. 
3. Verifica a pasta com os documentos. 
4. Procede com a contagem da carga horária. 
5. Emite o certificado. 

6. Adquire o certificado. 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

 

* 
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PARTE III  
 
 
 
 
 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO AO ESTAGIÁRIO GRADUADO 
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES AO PORTADOR: 
 
 
 
 

ESTAGIÁRIO GRADUADO 
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UniEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

 
REGULAMENTO 7 

 
PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIAS E ESTÁGIOS 

DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 
 

 
            

 
 

  

Estes documentos pertencem a: 

 

_________________________________________________________________ 

 

Categoria:_______________________(Estágio/Monitoria) 

 

Área:__________________________________________ 

 

Data de início ao Programa:       _____/______/________ 

 

Data de término ou desistência: _____/______/________ 
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PROGRAMA VOLUNTÁRIO AO ESTAGIÁRIO GRADUADO  
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 

Bem-vindo ao Programa de Estágio Voluntário Profissional de nossa Instituição. É com imenso prazer 
que o acolhemos com objetivo de despertar o interesse pela carreira docente e poder contribuir com o 
processo de seu crescimento pessoal, integrando-o nas atividades pedagógicas, aprofundando 
conhecimentos e práticas na disciplina almejada. 

Para sua efetivação ao Programa, será necessário obter na Secretaria do Curso Superior de 
PSICOLOGIA, Termo de Compromisso, que assinado deverá ser entregue juntamente com uma cópia do seu 
curriculum vitae. Após sua efetivação ao Programa, você receberá um formulário de freqüência onde deverá 
constar a carga horária das atividades semanais solicitadas pela disciplina, sem qualquer vínculo empregatício 
com a UniEVANGÉLICA, sob a supervisão de um professor responsável da disciplina. Somente será 
considerada carga horária válida, a ser contabilizada para a emissão do certificado, a freqüência datada após 
a entrega do Termo de compromisso e Curriculum vitae. Não perca o seu formulário de freqüência e lembre-
se de que este somente terá validade se assinada pelo professor-orientador. Se durante o Programa houver 
necessidade de outro formulário de freqüência, o mesmo estará disponível na Secretaria do Curso de 
Psicologia. 

O Estágio Profissional Voluntário terá duração de um semestre letivo, improrrogável para a mesma 
disciplina, ou seja, sem direito à renovação. O estagiário graduado que tiver interesse em continuar no 
programa deverá submeter-se a novo processo seletivo, em outra disciplina diferente da qual exerceu 
atividades.  

Devidamente assinado pelo professor responsável, o formulário de freqüência somente deverá ser 
devolvido à Secretaria do Curso de Psicologia  ao término do programa ou por desistência. A Secretaria, por 
sua vez, fornecerá um formulário para solicitação de certificado, que depois de preenchido, será encaminhado 
à Coordenação para contabilização da carga horária e subseqüente emissão de certificado. 

           Compete ao estagiário graduado: observar as normas internas do AEE e desempenhar com zelo, 
atenção e responsabilidade as funções que lhe forem atribuídas no cumprimento do estágio. 

Ao estagiário graduado é vedado: o exercício de suas atividades na ausência de um professor da 
disciplina; assinar procedimentos realizados pelos alunos no prontuário clínico no lugar do professor da 
disciplina; preenchimento e assinatura de diários de classe e mapas de nota; atividades meramente 
administrativas que caibam aos professores da disciplina; o acúmulo de estágios dentro do mesmo período 
letivo e se tornar substituto do professor nas aulas práticas ou teóricas, bem como em atividades 
administrativas. 

O estagiário graduado será desligado do Estágio Profissional: 
                    I - por abandono, caracterizado por falta não justificada; 

            II - caso não se mostre apto a exercer as funções dele exigidas; 
            III - por comportamento, funcional ou social, incompatível com as normas éticas e administrativas 
da 
UniEvangélica; 
            IV - por indisciplina; 

                   V - baixa assiduidade e pouco interesse pelo estágio, a critério da disciplina a que esteja 
vinculado; 

           VI - pelo não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no projeto; 
          VII - relacionamento inadequado com o professor responsável ou outros professores, estagiários 
graduados ou acadêmicos; 
          VIII - por desejo pessoal do estagiário graduado (desistência). 

      Caso o desligamento ocorra antes do término do semestre da vigência do Estágio Profissional 
Voluntário, o estagiário graduado receberá certificado referente apenas ao tempo de estágio até o momento 
da desistência, mediante solicitação de certificado na Secretaria do Curso de Psicologia. 
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Sua contribuição é muito importante para o aperfeiçoamento do Programa. Portanto, reclamações, 
sugestões ou dúvidas deverão ser encaminhadas por escrito na Secretaria do Curso de Psicologia sem 
necessidade de identificação. 

Finalmente, faço votos de que tenha um ótimo aproveitamento em seu estágio.  
Sucesso! 

 
Coordenação  Pedagógica 

 

 

Anexo 11 

REQUERIMENTO DE ESTAGIÁRIO PROFISSIONAL VOLUNTÁRIO 

Área requerente:  
 

Docente responsável pela solicitação: 
 

Número de estagiário solicitado pela área:  
 

Justificativa do número solicitado e necessidade na área: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docente que será responsável pela supervisão do estágio a ser desenvolvido: 
 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO 

Forma de seleção: 
 
 
 
 

Data:  
 

Horário:  
 

Local: 
 

 
 

ANÁPOLIS, ____/____/______ 
 

                       ______________________________ 
PROFESSOR SOLICITANTE 
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Anexo 12 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL VOLUNTÁRIO 

 
CONCEDENTE: CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 
 
PROFISSIONAL 
ESTAGIÁRIO:_____________________________________________________________________  
 
DISCIPLINA: 
____________________________________________________________________________________ 

 Resolvem firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL 
VOLUNTÁRIO, não remunerado, sem vínculo empregatício, nos termos do art. 3o da Lei 3.999 de 15.12.61 e 
demais diretrizes traçadas pela CONCEDENTE, que ficam fazendo parte do presente documento, mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: o Estágio terá a duração de seis meses, improrrogáveis, iniciando em 
_________________ e encerrando em _________________ de 20____. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O ESTAGIÁRIO cumprirá ____ horas semanais de Estágio, em conformidade com a 
carga horária solicitada pela disciplina. 

CLAÚSULA TERCEIRA: Compete à CONCEDENTE: 
a. Planejar, acompanhar e avaliar o Estágio. 
b. Definir os locais, datas e horários em que serão realizadas as atividades do Estágio. 
c. Planejar as atividades a serem desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO. 
d. Certificar, supervisionar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA: São obrigações do ESTAGIÁRIO: 
a. Observar as normas internas da CONCEDENTE. 
b. Elaborar relatório de avaliação do Estágio realizado, segundo orientação da CONCEDENTE. 
c. Comunicar à CONCEDENTE a desistência do Estágio, observando que neste caso receberá certificado 

referente apenas ao tempo de Estágio até o momento da desistência. 
d. Desempenhar com zelo, atenção e responsabilidade as funções que lhe forem atribuídas no 

cumprimento do Estágio. 

CLÁUSULA QUINTA: O Estágio será extinto ou cancelado nas seguintes situações: 
a. Por abandono, caracterizado por falta não justificada. 
b. A pedido do ESTAGIÁRIO. 
c. No interesse ou por conveniência da CONCEDENTE, caso o ESTAGIÁRIO não se mostre apto a 

exercer as funções dele exigidas. 
d. Ante o descumprimento, pelo ESTAGIÁRIO de cláusula deste TERMO. 
e. Comportamento, funcional ou social, por parte do ESTAGIÁRIO, incompatível com as normas éticas e 

administrativas da CONCEDENTE. 
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CLAUSULA SEXTA: fica eleito o foro da Cidade de Anápolis, GO como competente para tratar das questões 
provenientes deste termo de compromisso, eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo. 

Por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente. 

 
Anápolis, ____ de __________________ de 20____. 

 
              

_______________________________________ 
PROFISSIONAL ESTAGIÁRIO(A) 

 
____________________________________________________________ 

CONCEDENTE: CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 
 
  
 
 
 

Anexo 13 
FREQÜÊNCIA AO PROGRAMA DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO PROFISSIONAL 

PROFISSIONAL ESTAGIÁRIO:_________________________________________________________ 

PROFESSOR ORIENTADOR:__________________________________________________________ 

Data Carga-horária Assinatura do Estagiário Rubrica do Orientador 
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Atesto para fins de concessão de créditos de estágio voluntário profissional, que o estagiário supracitado participou 
regularmente das suas atividades no curso. 

Anápolis, ____/____/_______. 
 

_______________________________ 
Prof. Orientador   
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Anexo 14 
REQUERIMENTO DE CERTIFICADO 

ESTAGIÁRIO PROFISSIONAL 
 
 
Eu,_______________________________________________________________________________________
_____, CPF no _________________________, telefone ___________________, após conclusão (ou 
desistência) do Programa de Estágio Voluntário Profissional, venho requerer a emissão de certificado, mediante 
entrega do formulário de freqüência com a carga horária cumprida na Área de _____________________, sob a 
supervisão e orientação do(a)  Prof(a)._____________________________________. 
 

Anápolis, _____/_____/_____ 
 

______________________________ 
Profissional Estagiário 

 
 

 
 
 

USO EXCLUSIVO DA COORDENAÇÃO 
 
 
EMITIR CERTIFICADO DE ESTÁGIO AO: 
 

 
Dr(a):_________________________________________________________ 

Área:__________________________________________________________ 

Período: _______________________________________________________ 

Carga horária:___________________________________________________ 

 

______________________________________ 
Coordenador do Estágio/Monitoria Voluntário 
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ANEXO 15 

FLUXOGRAMA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO PROFISSIONAL GRADUADO VOLUNTÁRIO  
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 

       
                                                                 Operadores 
Fases e Operações 
 Principais 

Docente 

 
Secret.  

 
 e Coord. 

Aluno 
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OBSERVAÇÕES:  
* Se o requerimento de monitoria e estágio realizado pelo docente for indeferido, ele retornará ao docente para que faça os devidos ajustes. 

 
** Se na pasta de documentos o aluno (monitor/estagiário) constar o pedido de renovação e a mesma for deferida pela Coordenação, o 
levantamento da carga horária será realizada somente após o término do Programa no qual o aluno está inserido. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Preenche o formulário de requerimento para Estágio Graduado. 
2. Encaminha. *   
1. Analisa. 
2. Defere ou Indefere.* 
3. Encaminha. 

 *  
1. Prepara o Edital do processo seletivo se necessário. 
2. Fixa o Edital no mural de notas.  *  
1. Inscreve os profissionais interessados para o processo seletivo. 
2. Encaminha.  *  
1. Realiza o processo seletivo se necessário. 
2. Encaminha.  *   
1. Prepara o resultado oficial. 
2. Anexa ao mural de notas.  *  
1. Toma ciência do resultado. 
2. Vai à Secretaria  do Curso de Psicologia   * 
1. Entrega o formulário: Termo de Compromisso. 
2. Entrega as Informações referentes ao Estágio Profissional  *  
1. Devolve o Termo de Compromisso assinado 
2. Entrega o Curriculum Vitae.   * 
1. Verifica a assinatura do Termo e recebe o Curriculum. 
2. Realiza a efetivação do profissional ao Programa. 
3. Entrega o formulário de freqüência. 

 *  

Após seis meses (término) ou desistência 
1. Vai à Secretaria  do curso de psicologia 
2. Entrega o formulário de freqüência com a carga horária.   * 
1. Recebe a freqüência. 
2. Oferece o formulário para requisição de certificado.  *  
1. Preenche a requisição de certificado.   * 
1. Procede com a contagem da carga horária. 
2. Emite o certificado.  *  
1. Vai à Secretaria  do Curso de Psicologia 
2. Adquire o Certificado do Programa    * 



220 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTE IV  
 
 
 
 
 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIA / ESTÁGIO / ESTAGIÁRIO GRADUADO 
DO CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES AO PORTADOR: 
 
 
 
 

COORDENAÇÃO / SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 16 

FORMULÁRIO DE EFETIVAÇÃO DO MONITOR/ESTAGIÁRIO VOLUNTÁRIO COM ENTREGA DA PASTA 
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DATA NOME COMPLETO LEGÍVEL CATEGORIA ÁREA ASSINATURA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Categorias: Monitor(M)/Estagiário(E)/Estag. Profissional (EP) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 17 
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FORMULÁRIO DE  RENOVAÇÃO DO MONITOR/ESTAGIÁRIO VOLUNTÁRIO COM ENTREGA DA PASTA 
 

DATA NOME COMPLETO LEGÍVEL CATEGORIA ÁREA ASSINATURA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Categorias: Monitor(M)/Estagiário(E)/Estag. Profissional (EP) 
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ANEXO 18 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE MONIT/ESTAG. VOLUNTÁRIO 
 

Data Certificados Prontos Categoria 
Assinatura do 

Solicitante 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Categorias: Monitor(M)/Estagiário(E)/Estag. Profissional (EP) 


