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CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIEURO 

 

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 

 

O UNIEURO, com sede em Brasília, Distrito Federal, em sua trajetória, de 1992 até o 

momento atual, demonstra que a motivação inicial, de promover o desenvolvimento loco-

regional por meio de formação de profissionais qualificados, permanece, aperfeiçoando-se 

como Instituição de Educação Superior. 

No contexto de criação do UNIEURO, seus objetivos são: 

I. Oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, visando ao pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho; 

II. Desenvolver o ensino, valorizando os cursos oferecidos, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento em áreas específicas e construindo condições para uma 

crescente ação interdisciplinar; 

III. Promover, pela oferta de ensino de alto padrão, em todos os níveis da educação 

superior, a formação de valores humanos capazes de compreender, de atuar e de apresentar 

alternativas de intervenção e de transformação da realidade. 

IV. Desenvolver projetos pedagógicos para os cursos superiores, a partir de reflexões 

dos objetivos maiores do Centro Universitário, dos pressupostos, da concepção de saber, de 

ensino-aprendizagem que os sustentam e referente à pessoa, ao cidadão e ao profissional que 

se obstina formar; 

V. Promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, visando à 

integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a realidade; 

VI. Promover o desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de serviços 

à sociedade, criando, dentro da estrutura acadêmica, órgãos específicos para tal finalidade; 

VII. Encaminhar as questões de qualidade e de avaliação tendo como referências os 

princípios delineados neste Projeto, essenciais para repensar e fortalecer seus cursos e 

programas de nível superior e para informar a sociedade a respeito do desenvolvimento de 

suas atividades; 

VIII. Desenvolver modelos de autoavaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos órgãos dirigentes, 

conduzindo e oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação externa; 



             

IX. Implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova 

postura em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo espaços para a 

discussão dos princípios e objetivos institucionais; 

X. Apoiar e incentivar atividades culturais e de Esporte e Lazer em seus vários 

âmbitos e caracterizações;  

XI. Desenvolver a consciência de cidadania do indivíduo, de seus direitos e deveres 

políticos, sociais, éticos, econômicos, culturais e de solidariedade e respeito ao meio 

ambiente.  

XII. Subsidiar o processo de construção da democracia e da integração nos espaços das 

conquistas sociais e políticas que vêm caracterizando, em particular, o Brasil, e os países das 

Américas nos últimos anos e que passa, necessariamente, pelo desenvolvimento da educação, 

da cultura, da ciência e da tecnologia. 

Entretanto, complementam ainda os objetivos institucionais do UNIEURO, os 

objetivos educacionais que expressam os pressupostos e encaminhamentos puramente 

acadêmicos do ato de educar, para os quais os docentes do UNIEURO recebem orientação ao 

ingressar na instituição: 

 Proporcionar sólida fundamentação humanístico-técnico-científica, orientada à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

 Relacionar conceitos e fatos históricos para compreender o panorama sócio-

econômico-cultural atual, suas necessidades e prioridades; 

 Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o ponto de vista 

sócio-econômico-cultural, a fim de compreender a evolução dos conceitos; 

 Estimular a pesquisa constante para a ampliação de perspectivas e abordagens dentro 

dos vários processos no âmbito profissional; 

 Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de interpretar e 

interagir em uma determinada realidade, de forma a trazer resultados positivos para a 

organização em que atua; 

 Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que lhe dê condições de exercer a 

liderança, de apresentar capacidade de decisão, de definir tomada de decisões assertivas; 

 Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida pessoal e profissional. 

 

 

 



             

2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE  

 

O Centro Universitário Euro-Americano, como instituição de educação superior, tem 

como missão a formação de profissionais competentes e atualizados, nos vários campos de 

conhecimento, com base nas inovações científicas e tecnológicas nacionais e internacionais, 

valorizando os princípios humanistas e éticos na busca da cidadania plena e universal.  

Sua visão de futuro é a mantença do reconhecimento como Centro Universitário que 

oferece cursos e programas superiores em várias áreas de conhecimento - consolidadas e 

emergentes-, pautado nas ações de ensino, investigação científica e extensão, tendo como 

diretrizes a interdisciplinaridade, a sustentabilidade regional e nacional, a responsabilidade 

social, a educação continuada, a pluralidade filosófica e a diversidade buscando o 

desenvolvimento da construção da aprendizagem com observância da legislação em vigor.  

Neste contexto, o UNIEURO tem como propósito promover a educação superior 

permitindo o desenvolvimento do cidadão de modo integral, preocupando-se com sua 

formação profissional generalista, multidisciplinar e contextualizada, portanto, 

conscientizando-os de seu papel social de envolvimento com as mudanças sem, no entanto, 

perder a perspectiva da visão empreendedora no sentido da consolidação de novos negócios, 

sempre em um contexto de atualização contínua, proporcionando aos alunos formação 

acadêmica que possibilite atuação no mundo do trabalho. 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita 

os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mundo do trabalho e da 

sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação.  

Para atender a essa missão, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem o 

gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do UNEURO: 

 Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e 

colegiados, oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, 

investigação científica e extensão, para atender às necessidades da sociedade 

brasiliense e brasileira; 

 Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e 

permanência com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 



             

pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização da experiência 

extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as 

práticas sociais; 

 Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção e o 

desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos, suscitar o 

desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo 

de pessoas interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, além de formar profissionais para as diversas áreas do mercado de 

trabalho (art. 43 da Lei 9.394/96); 

 Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais 

que compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo 

condições laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir 

metas pessoais através da obtenção de objetivos organizacionais; 

 Implementar padrões de qualidade na organização por meio do estímulo à 

qualificação permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos 

processos internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

 Contribuir com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas com 

a qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas 

também com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior 

qualidade de vida à população local; 

 Dotar o UNIEURO de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do 

serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento 

dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

Em seu PPI o UNIEURO concebe que a identidade de uma IES, como a de qualquer 

outra organização social, é construída no trabalho diuturno, isto é, com a reflexão da prática, 

pelos mais diversos mecanismos possíveis, que sua identidade emerge como resultado das 

variadas atividades existentes. Ainda assim, é possível projetar. Pensar o futuro implica 

assumir as bases do conhecimento, em seus princípios fundamentais, e igualmente, implica 

estabelecer os fins a serem perseguidos. 

Por conseguinte, assume-se como fim das diversas atividades, a consolidação de 

sujeitos competentes para o convívio social, desenvolvendo capacidades e habilidades para 

mobilização de recursos em prol da realização de objetivos pré-definidos. 



             

Registra-se que as ações da comunidade acadêmica se orientam para que o egresso 

seja um agente transformador de seu meio, agindo pautado na ética e na democracia. 

 

 

3. CONTEXTO REGIONAL 

 

O UNIEURO, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma instituição 

particular de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, 

preocupada em cumprir sua missão educacional.  

 

3.1 História do Distrito Federal 

 

Figura 1: Plano Piloto 

 

 
 

Antes de adentrarmos nos dados históricos, relembremos o famoso sonho tido por 

Dom Bosco, Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 30 de 

agosto de 1883. Neste sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão bastante larga e 

comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os paralelos 15º e 20º, 

e que repetidamente uma voz lhe dizia que "[...] quando vierem escavar as minas ocultas, no 

meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza 

inconcebível [...]" Diferentemente do que muitos pensam, Brasília tem suas origens muito 

antes do início da construção da capital nos idos de 1956.  

A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no século 

XVIII e foi atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, incluíram a 

transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu movimento. Depois da 

independência, na sessão da Assembléia Geral Constituinte do Império de 7 de junho de 1823, 



             

o deputado Antônio Ferreira França leu o memorial de José Bonifácio de Andrada e Silva, que 

se propunha à instalação da capital na recém criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome 

seria Brasília ou Petrópole. 

 

Figura 02: Esboço Geográfico de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto Central 

entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 estabeleceu a 

mudança da Capital, fato este ratificado pela Constituição de 1934. Na Assembléia Nacional 

Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local da nova capital. O deputado 

Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, no Triângulo Mineiro, como mais 

favorável para a instalação do novo Distrito Federal; o deputado Artur Bernardes sugeriu que 

se repetisse simplesmente o texto da constituição de 1891; já o deputado João Café Filho 

opinou a favor de Goiânia. Por fim, a Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que 

a capital fosse posteriormente transferida para o Planalto Central. No primeiro comício de sua 

campanha eleitoral, em Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955, o candidato a Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, quando interpelado em praça pública se de fato efetuaria a 

mudança da capital, respondeu que cumpriria a Constituição.  

Em 15 de março de 1956, já empossado, Kubitschek assinou a Mensagem de 

Anápolis, lançando as bases da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, 

transformada na Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, cujo artigo 33 sacramentou o nome 

Brasília para a futura capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi nomeado como o primeiro 

presidente da Novacap, dando início aos trabalhos de terraplenagem em 3 de novembro de 

1956. Em 31/12/56, antes do início da construção do Plano Piloto, ficou pronta a Ermida Dom 

Bosco, às margens do Lago Paranoá, exatamente na passagem do paralelo de 15º. 

                                                    



             

Figura 03: Primeiras construções da Capital do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

As grandes máquinas acionadas pelos candangos, trabalhadores vindos 

espontaneamente de todos os pontos do país, sobretudo do Nordeste, começaram a tornar 

realidade o plano piloto elaborado por Lúcio Costa e executado por Oscar Niemeyer. Antes 

mesmo da inauguração de Brasília, Israel Pinheiro foi nomeado Prefeito da Capital, em 17 de 

abril de 1960. Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília pelo Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, encerrou-se a pré-história da nova capital brasileira. Com o 

desenrolar dos anos, foram nomeados prefeitos os Srs. Ivo de Magalhães, Plínio Cantanhede e 

Wadjô Gomide.  

O primeiro Governador do Distrito Federal foi Hélio Prates, seguido por Elmo Serejo 

Farias, Aimé Lamaison, José Ornelas, José Aparecido e Joaquim Roriz, todos indicados e 

nomeados pelo Presidente da República. Em novembro de 1986, houve pela primeira vez 

eleições na capital, mas apenas para a Assembléia Nacional Constituinte com a eleição de oito 

Deputados Federais e três Senadores. Em 1987, a Comissão de Sistematização da Assembléia 

Nacional Constituinte aprovou a autonomia política do Distrito Federal. Ainda em 1987, outra 

boa notícia: Brasília foi declarada pela UNESCO: Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficaram estabelecidas, em seu artigo 

32, as eleições diretas para Governador, Vice-Governador e 24 (vinte e quatro) Deputados 

Distritais, estes tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei Orgânica do Distrito 

Federal, promulgada em 1993 e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 

09/06/93. Na primeira eleição direta para Governador do Distrito Federal foi eleito o Sr. 

Joaquim Roriz, que já havia governado o Distrito Federal no período de 20/09/88 a 12/03/90.  

Atualmente, o Distrito Federal encontra-se plenamente consolidado, tendo deixado de 

ser meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante partícipe na vida federativa, 

com forte presença na área de prestação de serviços e comércio. O Distrito Federal assume a 

sétima posição no ranking das maiores economias do Brasil, segundo os resultados do 



             

Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF relativos ao ano de 2011 divulgados pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal. 

Os setores que mais cresceram foram o agropecuário, com 43,1%, seguido pelo 

industrial, que gerou R$ 9,178 bilhões em 2011, com participação relativa no valor adicionado 

total de 6,4% - quando a média nacional do setor foi de 1,6%. O setor foi impulsionado pela 

construção civil, que representa 60,9% de toda a indústria - o equivalente a R$ 5.591 milhões 

- e cresceu 13,2%. O setor Serviços gerou R$ 134,8 bilhões e representou 93,3% em 2011. 

Seu crescimento de 3,4%, em relação ao ano anterior, foi superior à média nacional que foi de 

2,7%. 

No Distrito Federal há diversos núcleos urbanos, sendo o principal deles a região 

administrativa de Brasília. Essa cidade inaugurada em abril de 1960 e que muitos acreditavam 

que não duraria cinco anos, hoje conta com aproximadamente 214.529 habitantes. 

O Distrito Federal conta ainda com as seguintes Regiões Administrativas: Gama, 

Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, 

Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, 

Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, 

Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 

(Cidade Estrutural e Cidade do Automóvel), Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapoã, SIA - 

Setor de Indústria e Abastecimento, Vicente Pires e Fercal (BRASIL, 2011). 

 

3. 2 Distrito Federal em Números 

 

Nas Tabelas (1 a 3), a seguir, o Distrito Federal é apresentado em números.  

Tabela 1: Dados Gerais do DF 

Categoria Dados 
Área 5.789,16 Km² 
Altitude 1.172 m 
Temperatura média anual 21°C 
Umidade relativa do ar 7 a 70% 
Código de área +55 (internacional), 61 (interurbano) 

    Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 
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Tabela 2: Dados Populacionais 

Categoria Dados 
População 2.455.903 habitantes 
Densidade demográfica 354,3 hab/Km² 
Crescimento demográfico 2,82% a.a 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,844 (0-1 
Eleitores 1.518.437 
Anafalbetismo 4,35% 

Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 
Tabela 3: Economia 

Categoria Dados 
Postos de emprego formal 1.135 mil pessoas 
Arrecadação de ICMS R$ 1.804.582,00 
Participação no PIB Brasileiro 3,8% (R$ 89,6 bilhões) 
Pecuária 110.157 cabeças (bovino) 

Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

                          
Gráfico 01: Divisão do PIB - DF 

 
                                        Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

3.3 Símbolos Oficiais 

 

O Brasão do DF foi idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida, cujo o formato de 

um pilar do Palácio da Alvorada, apresentando as cores verde e ouro.  Dentro, um escudo 

quadrangular com a inscrição em latim venturis ventis ("aos ventos que virão") e quatro setas 

indicativas para os pontos cardeais. Acima desse escudo a projeção de uma mesa de reuniões, 

lembrando Brasília como centro das decisões nacionais. O Brasão foi instituído pelo Decreto 

n° 11 de 12 de setembro de 1960. As Figuras 4 e 5 apresentam a bandeira e o brasão do 

Distrito Federal. 

 

 



             

Figuras 4 e 5: Bandeira e Brasão do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   Economia do Estado 

 

A construção de Brasília na década de 1960 propiciou um acentuado crescimento 

econômico do Distrito Federal e da região que circunda o Estado, englobando 14 municípios, 

goianos e mineiros. 

Um dos setores a receber mais incentivo, em função da construção da capital, foi o da 

construção civil, seguido dos decorrentes setores do comércio, serviço público e das 

atividades relacionadas ao turismo. 

O setor de agropecuária do Estado ainda não foi capaz de suprir as demandas de sua 

população, embora no setor de hortifrutigranjeiros aproxime-se do autoabastecimento, e 

chegue a produzir grãos, a soja em particular, em quantidade suficiente a ponto de inserção no 

mercado externo. Culturas como a de feijão, milho, ervilha, tomate industrial e batata vêm 

recebendo incentivo e suporte ao seu desenvolvimento. 

O setor industrial baseia-se na indústria de transformação, alimentícia, extração de 

minerais não-metálicos, construção civil, vestuário, calçados, editorial e gráfica. 

Atualmente, a cidade desde sua criação continua tendo uma relação bem próxima com 

o setor da construção civil, que é de tamanha relevância para a economia brasiliense. Um dos 

muitos exemplos é o de Águas Claras, um dos maiores canteiros de obras da América Latina, 

onde o ritmo da construção segue a passos mais acelerados. E esse fenômeno se constata em 

outras regiões do DF.  

Pode-se incluir nesta expansão a que vem ocorrendo no segmento imobiliário, em 

áreas como o Setor Noroeste, a mais recente promessa de expansão com edifícios modernos, 

assim como os construídos no Sudoeste.  

Os Indicadores de Desempenho da Indústria do DF mostram que em agosto de 2008, a 

construção civil obteve uma expansão de 8,80% no faturamento frente ao mês anterior. No 



             

acumulado entre janeiro e agosto se registrou a marca de 39,61%. O segmento também 

registrou expansão na contratação de mão de obra da ordem de 7,89%, e operava com índice 

médio de 76,69% da Utilização da Capacidade Instalada (UCI).   

Com o aumento do rendimento, como aquisição de casa própria e de automóveis, o 

setor industrial do Distrito Federal refletiu significativo crescimento no segmento de indústria 

de transformação, seguido pela construção civil.  

 

 

4      A INSTITUIÇÃO 

 

4.1 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional do UNIEURO conta com organograma e está adequada à 

legislação vigente, bem como com condições de cumprimento das normas institucionais e 

com representação docente e discentes em seus conselhos superiores e colegiados de cursos.   

As figuras 6 e 7 apresentam os organogramas da instituição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

Figura 6 - Organograma do UNIEURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Legenda:     Órgãos Estruturais  

       Conselhos, Comissões e Assessorias  
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Figura 7 - Organograma por Área 

 

 

 

a. Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI 

aprovado pelo Ministério da Educação. Além disso, o PDI apresenta potencialidade de 

introduzir melhorias na Instituição e em seus cursos, conforme pode ser observado nos 

objetivos e metas traçados para o período de vigência do documento. 

Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico Institucional, 

o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação do UNIEURO. 

 

 



             

b. Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação 

A IES possui sistema de informação que integra as áreas administrativas e acadêmicas, 

proporcionando gestão eficiente e eficaz. O objetivo do sistema de informação institucional é 

possibilitar ao administrador recuperar e divulgar com presteza as informações armazenadas.  

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as 

diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o 

relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

O objetivo fundamental do Sistema de Informação é prover, aos docentes, discentes e 

técnico-administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, baseadas nas 

tecnologias atuais. Estas ferramentas disponibilizam um leque de recursos que permite o 

enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre 

professores e alunos, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo 

educacional. 

O UNIEURO possui jornal próprio elaborado com a colaboração dos alunos, site 

internet (disponibilizando um serviço de ouvidoria) etc., que constituem meios de 

comunicação empregados para assegurar maior qualidade da comunicação externa e interna. 

Paralelamente aos mecanismos formais de comunicação, outros espaços informais se 

consolidam, conforme os mecanismos de comunicação apresentados no quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – Mecanismos de Comunicação adotados no UNIEURO 

MEIOS PÚBLICO ALVO 
Site da IES Público Interno e Externo 
Jornal de circulação interna Público Interno 
Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 
Correspondência eletrônica ou via 
Correios 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes 
do corpo docente, discente e técnico-
administrativo 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes 
da comunidade Público Externo 

Meios de comunicação de massa  
(jornais, revistas, televisão, rádio e sites 
diversos) 

Público Interno e Externo 

Ouvidoria Público Interno e Externo 
 

Para que a comunicação seja eficaz e eficiente, a escolha do meio a ser utilizado leva 

em consideração a informação que se pretende transmitir e, principalmente, o público a que se 

dirige (interno ou externo).  



             

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A autoavaliação constitui um processo por meio do qual um curso ou Instituição 

identifica internamente o que é e o que deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, 

administra e age, buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las  com 

vistas à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões e equívocos, 

afim de evitá-los no futuro. Com o intuito de averiguar a qualidade  do ensino  ofertado para a 

melhoria da efetividade acadêmica e social, frente aos  compromissos e responsabilidades 

sociais institucionais, o Curso de Graduação em Psicologia será avaliado e  a avaliação 

terá,como eixo central dois objetivos, respeitadas as diferentes missões institucionais: 

• Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a 

autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, visando a melhoria da qualidade 

acadêmica e o desenvolvimento institucional. 

• Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, 

nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas 

qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo 

mecanismos institucionalizados e participativos para a sua realização. 

Preocupado com a qualidade de ensino, o Centro Universitário UNIEURO iniciou o 

processo de autoavaliação institucional em 2000, sob a responsabilidade da Assessoria 

Pedagógica, que mobilizou a comunidade para a importância estratégica do tema, através de 

Seminários durante o ano de 2000. Em 2003 foi criado o Comitê de Avaliação Institucional. 

As experiências desenvolvidas e o contexto normativo provocaram, ainda, um 

(re)pensar do projeto de avaliação do UNIEURO, adequando-o à realidade e às necessidades 

atuais, e, principalmente, reafirmando o compromisso da avaliação com a perspectiva 

transformadora da realidade institucional.  

O sistema de autoavaliação do curso envolve análise docente e discente, do 

coordenador e dos serviços e atendimentos. A metodologia utilizada envolve a aplicação 

semestral de questionários fechados, a realização periódica de reuniões com os docentes e 

com os discentes. Cada um desses eventos conta com a participação direta da pró-reitoria 

acadêmica e há o registro em ata.  

A sistemática é constituída por três perspectivas distintas, abaixo mencionadas, cujo 

ajuizamento procede da utilização de formulários eletrônicos adaptados a cada dimensão a ser 



             

avaliada: 1) Avaliação docente pelo aluno, nos indicadores: a) processo ensino-aprendizagem, 

b) procedimentos de avaliação, c) organização do trabalho e d) relacionamento com os alunos; 

2) Avaliação pelo Coordenador do Curso nos aspectos: a) planejamento e processo de ensino, 

b) procedimento de avaliação, c) organização do trabalho no exercício de sua função, e d) 

relacionamento com alunos, colegas e coordenador do curso; e 3) Avaliação pelo próprio 

docente, isto é, o professor procede à sua autoavaliação referente aos mesmos indicadores da 

avaliação docente pelo Coordenador do Curso. Uma outra sistemática de avaliação docente 

praticada configura-se nas reuniões bimestrais com representantes de turmas do curso, 

conduzidas pelo Presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), juntamente com o 

Coordenador do Curso.  

Nessas reuniões, os aspectos avaliados transcendem os indicadores didático-

pedagógicos, e destinam-se às melhorias das condições internas de oferta do ensino. As 

disfunções, apontadas pelos segmentos envolvidos na avaliação docente, são encaminhadas 

aos setores responsáveis, cujas soluções são evidenciadas até o término do módulo letivo, 

senão de imediato. Os relatórios das planilhas individuais de avaliação docente são entregues 

ao Coordenador do Curso para ciência e providências cabíveis, visando à promoção da 

efetividade docente, bem como, deles são abstraídos subsídios para relatório geral da 

avaliação institucional e temáticas para a Semana Pedagógica. 

Além de avaliações docentes, existem também avaliações para os coordenadores dos 

cursos, bem como para a infraestrutura da instituição como salas de aulas, laboratórios, 

biblioteca, lanchonete, copiadora entre outras. A cada módulo os questionários são 

reformulados de acordo com sugestões da comunidade acadêmica. As categorias de 

indicadores dessa autoavaliação do curso constituir-se-ão dos seguintes itens: 

a) Organização didático-pedagógica – atuação, formação, experiência do 

Coordenador do Curso; composição e funcionamento do colegiado de curso; 

articulação entre PPC e PDI;  performance do currículo e flexibilização; 

procedimentos de avaliação; adequação e abrangência das atividades acadêmicas 

para a formação do aluno; planejamento e implementação das atividades  

complementares; desempenho dos alunos no ENADE. 

b) Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo – 

formação, atuação nas atividades acadêmicas, experiência acadêmica e profissional 

e capacidade produtiva científica dos docentes. 



             

c) Instalações físicas – adequação do acervo bibliográfico à proposta do curso; nível  

de adequação dos ambientes de aprendizagens e qualidade dos equipamentos disponibilizados 

para a formação geral básica e profissional. 

A metodologia a ser utilizada para essa vertente autoavaliativa caracterizar-se-á pela 

simulação de uma comissão externa de avaliação do curso, formada por dois professores 

indicados pelo Coordenador do Curso. A responsabilidade quanto à orientação e 

acompanhamento do processo de autoavaliação do curso será da Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, que por sua vez, após recebimento do relatório, dará encaminhamentos às  

instâncias de decisão para revisão e aperfeiçoamento das políticas e ações institucionais.  A 

periodicidade de realização dessa estratégia será cíclica e estará condicionada ao período de 

solicitação de reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso. 

A avaliação quantitativa, com periodicidade semestral, visará mensurar, por meio de 

instrumentos próprios, o nível da qualidade dos serviços educacionais, a serem 

disponibilizados aos alunos e professores. Os itens a serem verificados nessa forma 

avaliativa,nos respectivos indicadores, serão: 

• Aspectos institucionais: adequação do acervo bibliográfico para o 

desenvolvimento dos estudos individuais e em grupo;  

• infraestrutura da sala de aula e laboratórios para a formação geral e 

prática profissional, qualidade dos serviços dos setores institucionais de apoio 

ao ensino e da Ouvidoria, desenvolvimento de ações de interação social, de 

promoção à cidadania e de política de inclusão social, e limpeza e manutenção 

dos espaços físicos. 

• Atuação docente: eficácia docente na condução da disciplina, 

relacionamento com o aluno, motivação à capacitação dos alunos, 

comprometimento como educador. 

•  Autoavaliação do aluno e do professor: motivação para 

estudos/realização do trabalho docente, tempo dedicado para estudos na 

disciplina/planejamento das aulas, aproveitamento do tempo das 

aulas/assiduidade. 

A avaliação qualitativa será caracteriza pela busca de informações em um grupo focal  

– representantes de turmas – do curso, a ser realizada semestralmente, e visa, essencialmente, 



             

investigar as disfunções e as necessidades de correção emergencial, de caráter pedagógico e 

administrativo, logo no início do módulo letivo, bem como conscientizar o papel do aluno e 

professor no locus universitas. Nessa metodologia, o papel do moderador será exercido pelo 

Coordenador da CPA ou Coordenador do Curso. Os depoimentos dos representantes de 

turmas deverão ser compatibilizados e encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação, visando 

aos encaminhamentos qualitativos.  

As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional e a 

prática administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além do 

exposto, pode-se constatar a importância do processo de autoavaliação do UNIEURO que se 

pautou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela 

Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  

No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por 

meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o 

necessário aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a 

constante reorientação de suas ações. 

Para o UNIEURO, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de 

decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos membros da 

comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e para o 

futuro. 

O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os seguintes 

princípios norteadores: 

 Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no envolvimento de 

todos os núcleos (departamentos, coordenações), órgãos, unidades auxiliares, conselhos, 

docentes, pesquisadores, técnico-administrativos, administradores (chefes de unidades ou 

órgãos, coordenadores, diretores) e representantes da comunidade; 

 Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo avaliativo, ou 

seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, gestão, responsabilidade social, 

inclusão social etc.; 

 Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos básicos que 

devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as ações serão consideradas 

como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados; 



             

 Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos aspectos 

gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se pode avaliar a diversidade 

ou singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve converter a diversidade em 

símbolo do único; 

 Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes segmentos, 

atividades e unidades da instituição; 

 Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os mesmos 

fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, pessoal técnico-

administrativo bem como os órgãos de gestão como partes integrantes da comunidade 

acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, que se inicia com eles e por eles; 

 Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo avaliatório, 

especialmente quanto aos níveis de participação de todos os envolvidos, no que concerne à 

participação e aos resultados esperados; 

 Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido bem como 

um máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio da especificidade, 

valoriza os processos compensatórios nos quais, dentro de determinados limites, as 

atividades desenvolvidas em uma categoria poderiam complementar outras, em outras 

categorias. Pressupõe o reconhecimento pela instituição de que, no contexto de suas 

funções básicas, os docentes, discentes, coordenadorias, pessoal técnico-administrativo, 

podem apresentar salutar variação quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas 

compartilham a consciência de que uns fazem coisas diferentes dos outros e todos juntos 

realizam, de uma ou de outra forma, o projeto pedagógico institucional e preenchem um 

feixe de funções harmônicas voltado aos mesmos fins; 

 Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos podem e 

devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo, pesquisadores, 

gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de recursos à elaboração de 

princípios mais includentes e ágeis. 

 Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as modalidades de trabalhos 

acadêmicos relativos aos docentes, aos pesquisadores e coordenadorias, de tal sorte que a 

avaliação seja traduzida em um processo contínuo e não apenas em episódios e momentos. 

 

Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenadoria deve ser 

encarada e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. 



             

Em conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões a 

seguir são objetos de avaliação no UNIEURO: 

- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

- Responsabilidade Social da Instituição; 

- Comunicação com a Sociedade; 

- Políticas de Pessoal; 

- Organização e Gestão da Instituição; 

- Infraestrutura Física; 

- Planejamento e Avaliação; 

- Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

- Sustentabilidade Financeira. 

 

Ao se basear no modelo norteador exposto e no direcionamento empregado aos pontos 

avaliativos do MEC, o Programa de Autoavaliação do UNIEURO propõe-se a: 

 Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu, em parceria com os coordenadores de 

cursos; 

 Avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área acadêmica); 

 Avaliar o Núcleo de Estágios, a responsabilidade social e extensão 

universitária, a pesquisa e a iniciação científica em interface com as áreas; 

 Pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de Ensino Superior 

afeta ao Sistema Federal; 

 Disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP e pareceres 

normativos do Conselho Nacional de Educação; 

 Avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação tecnológica e de cursos 

de pós-graduação lato sensu; 

 Participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e orientar, quando 

cabível, acerca da Legislação Educacional vigente e normas institucionais; 

 Manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas vigentes; 

 Estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação de 

Projetos Sociais e com a pós-graduação stricto sensu, recebendo os relatórios 



             

anuais oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-

los com as demais áreas acadêmicas e administrativas da instituição; 

 Elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa acerca da 

legislação educacional vigente, missão institucional e objetivos; 

 Avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico Institucional, em parceria com todos 

os órgãos envolvidos; 

 Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da 

Instituição; 

 Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos avaliativos 

internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 

 Participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na elaboração e 

execução de treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e gestores 

acadêmicos, de caráter formativo; 

 Avaliar a satisfação do corpo docente, discente, e técnico administrativo em 

relação à cadeia de serviços;  

 Orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando informações 

e recomendações. 

 

6. INSTALAÇÕES GERAIS  

 

6.1 Instalações Docentes 

  Salas de Professores  

As instalações destinadas aos docentes são: uma sala dos professores com 180 m², uma 

sala de reuniões e uma sala de descanso ambas com 30 m². Esses ambientes são 

suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas 

próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades das atividades 

de docência. Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de 

móveis, pisos e equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores em regime 

parcial ou integral de trabalho. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 



             

individuais, computadores, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado 

ainda à sala de professores há uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos.  

 

6.2 Auditório 

 

O UNIEURO possui um Auditório com dimensão de 250m2 e capacidade de 220 

assentos. Possui equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, sistema de comunicação 

em rede, iluminação adequada e ar condicionado para climatização, que obedecem aos índices 

estabelecidos segundo normas para esta finalidade. Diariamente são executados os serviços de 

limpeza, manutenção dos equipamentos e mobiliários para a conservação do patrimônio 

institucional. 

 

6.3 Biblioteca  

 

A Área total da Biblioteca é de 478,84m2; distribuída da seguinte forma: 
 

• 120,60 m2 para o acervo; 
• 11,40 m2 para a coordenação da Biblioteca 
• 44,00 m2para salas de estudo em grupo; 
• 289,84 m2  para o salão de estudo;  
• 33,6 m2 para a área para estudo individual; 
• 15,00 m2 para as Ilhas de computadores. 
 

 
O Setor possui iluminação obtida por meio de 61 luminárias espalhadas por toda a área 

da Biblioteca uniformemente, além da grande incidência de iluminação natural devido à 

arquitetura do prédio; 04 extintores de incêndio, localizados em pontos estratégicos; Sistema 

antifurto, no qual 03 câmeras filmam a movimentação dos usuários no setor durante o período 

de funcionamento. 09 aparelhos de ar-condicionado. 

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão distribuídos  por 

áreas de diferentes setores: salão de estudos, espaço para estudo individual, espaço de 

circulação (balcão de atendimento), salas de estudo em grupo e área de pesquisa (ilha de 

computadores). 

 

 

 



             

Informatização da Biblioteca 

 

 Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base 

de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até a disseminação da 

informação. Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e 

materiais de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não havendo necessidade de 

ferramentas manuais para essas atividades. 

 O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição utilizando a linguagem de programação Visual Basic com 

base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e protocolo 

TCP/IP para acesso às informações via remota.  

 O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 

normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, renovação 

e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta relativos a atraso de 

livros, disponibilidade de reserva e disseminador de informação, pois sempre que um material é 

incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na área de apoio ao aluno, informando a 

chegada do material, este procedimento é viável, graças a interligação entre todos os sistemas da 

Instituição, assim como, aqueles alunos que abandonam o curso são automaticamente desligados 

na Biblioteca, impedindo que o mesmo continue a utilizar os serviços do setor irregularmente. 

Permite a importação e exportação de seus dados para outras bases, o que é um facilitador em 

casos de compartilhamento de base. Todas as publicações estão preparadas com etiqueta de 

lombada com código de barras impressas pelo sistema, facilitando o empréstimo e diminuindo a 

incidência de erro humano. Possui ainda relatórios que auxiliam no controle e administração do 

setor.      

 A base de dados pode ser consultada pela Internet, por meio da área de apoio ao aluno no 

site do Centro Universitário UNIEURO, ou intranet. 

 Há a intenção de, futuramente, criar uma rede cooperativa de catalogação entre as 

Bibliotecas pertencentes ao Centro Universitário do Maranhão – CEUMA e as do Centro 

Universitário UNIEURO, agilizando o processo de inserção de dados nas bases, assim como 

possibilitando o processo de comutação bibliográfica. 

 Devido ao alto nível de informatização é permitido à comunidade do Centro Universitário 

UNIEURO agendar empréstimos, efetuar reservas e renovações, além de acompanhar sua 



             

movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha pessoal intransferível para 

cada usuário.  O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, permitindo a consulta por 

autor, título ou assunto.  

 

Políticas Institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo e formas de 

sua operacionalização 

 

 O acervo geral da biblioteca atualmente é composto por 25.646 títulos e 120.101 

exemplares distribuídos, proporcionalmente ao número de alunos, nas áreas de concentração dos 

cursos ministrados pela Instituição, além de assuntos a estes correlatos. A política de atualização 

visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo com a necessidade de cada curso tornando a 

coleção, não somente atualizada, mas devidamente adequada ao currículo proposto.  

 A biblioteca procede à aquisição de acordo com o que determina o documento de política 

de aquisição e seleção, que observa os seguintes aspectos: a) área de interesse da Instituição; 

b)crescimento racional e equilibrado do acervo; c) estimular programas cooperativos de 

aquisição, como intercâmbio; d) identificar os interesses dos usuários; e) traçar diretrizes para a 

avaliação da coleção; f) analisar o uso efetivo da coleção de periódicos, e a obsolescência dos 

livros, através do controle bibliométrico; g) atender os documentos indicados nos planos de 

ensino, tanto da bibliografia básica quanto a complementar; h) estabelecer parâmetros para o 

descarte e reposição de material. 

 O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as solicitações 

dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca ementas dos cursos para 

que sejam adquiridos os materiais bibliográficos delas constantes. É feito acompanhamento, 

mensal, de verificação se as quantidades adquiridas atendem realmente às necessidades dos 

usuários. Sendo assim, a cada seis meses, é feita uma nova solicitação para adequação do acervo 

ao semestre que irá se iniciar, baseada na necessidade dos cursos ministrados pela Instituição. 

Caso seja detectada a necessidade de maior número de exemplares para determinada disciplina, 

será feita a adequação antes mesmo do final do semestre. A Biblioteca providencia a lista de 

solicitações, que é encaminhada à cotação e após a finalização do relatório de custos é enviada 

para a aprovação da Reitoria Acadêmica e Pró-Reitoria financeira.  

 O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de classificação 



             

bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada disponíveis para 

empréstimo, segundo normas e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores e 

necessidade dos usuários.  

 Desde o ano de 2007, a Biblioteca disponibiliza acesso às bases de dados com periódicos 

eletrônicos para acesso online. Atualmente estão disponíveis o PROQUEST, V-Lex e Portal de 

Periódicos CAPES. Periódicos informativos como jornais e revistas gerais (Veja, Isto é, Exame 

etc.) são assinados ininterruptamente. 

 

Serviços da Biblioteca (Condições, abrangência e qualidade) 

 

  A biblioteca do Campus II (Águas Claras) está aberta ao público de segunda-feira à 

sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 13h. Oferece a seus usuários serviços via 

Internet e intranet, como pesquisa ao acervo, reserva de livros e renovação (até 5 vezes) do 

material anteriormente emprestado. Estes mesmos procedimentos podem ser efetuados dentro da 

própria biblioteca por meio dos terminais de consulta ou nas ilhas de computadores para acesso à 

internet. Fica a critério do usuário a forma que escolherá para proceder a renovações, consultas e 

reservas. 

 Em termos gerais, os serviços disponibilizados pela biblioteca são: 

• Acesso à Internet; 

• Acesso gratuito à base de dados PROQUEST 

• Acesso gratuito à base de dados V-LEX 

• Acesso gratuito ao portal CAPES 

• Caixa de sugestões e atendimento ao aluno (biblioteca@unieuro.edu.br); 

• Computadores para uso acadêmico. 

• Comutação bibliográfica - COMUT 

• Consulta ao acervo pela internet e intranet; 

• Consulta local a Periódicos nacionais e internacionais; 

• Elaboração de fichas catalográficas; 

• Empréstimo domiciliar; 

• Empréstimo interbibliotecas da instituição; 

• Espaço para palestras, eventos e exposições externas; 

mailto:biblioteca@unieuro.edu.br


             

• Exposições permanentes; 

• Levantamentos bibliográficos; 

• Mural de informações sobre arte e cultura; 

• Orientação à normalização de trabalhos e publicações editadas no âmbito do 

UNIEURO; 

• Orientação individual ao usuário; 

• Periódicos eletrônicos nacionais e internacionais; 

• Renovação e Reserva on-line; 

• Sala de multimídia; 

• Salas de estudo em grupo; 

• Serviço de alerta; 

• Serviço de referência; 

• Visitas técnicas; 

• Wireless 

 

 A biblioteca oferece aos usuários, atividades, complementares às de cunho acadêmico 

como: orientação à pesquisa em base de dados e busca de informações no âmbito virtual e 

orientação individual aos alunos graduandos sobre normatização de trabalhos acadêmicos, além 

de confecção de fichas catalográficas e acompanhamento do processo de preparação e 

finalização de monografias. 

 Além dos serviços acima citados, disponibilizamos por meio de convênio com COMUT, 

o acesso a informações de outras Bibliotecas a nível nacional e internacional. Assim como 

incentiva o uso de bases de dados como o ProQuest; Scielo, BVS, Domínio Público, portal da 

Capes, dentre outras, que disponibilizam artigos científicos e periódicos nacionais e 

internacionais em diversas áreas do conhecimento. Sendo que esta última está em processo de 

teste e análise de aceitação pelos alunos da instituição.  

  

6.4 Instalações Sanitárias – Adequação e Limpeza 

 

As instalações sanitárias apresentam dimensões suficientes para os usuários, sendo 

iluminados e ventilados, obedecendo às normas e padrões estabelecidos para o seu tipo de 



             

uso. As referidas instalações possuem pisos e revestimentos, louças, espelhos e metais 

suficientes, bem como materiais de higiene adequados para a sua utilização. 

Os serviços de limpeza são realizados em todos os turnos, diariamente, corroborando 

para a conservação e manutenção das instalações sanitárias. 

 

6.5  Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais 

 

A infraestrutura de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais inclui: 

• As Rampas de acesso com corrimões, para o acesso do estudante com dificuldades 

físicas (pessoas com necessidades especiais) aos espaços de uso coletivo do 

UNIEURO. As rampas obedecem às inclinações especificadas na Lei 2.105 de 

08/10/98, seção 04, artigos 122 a 125; 

• Os banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados, que dispõem de portas 

largas; 

• Barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas;  

• Vagas especiais permanentes, no estacionamento, para deficientes físicos; 

• Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas; 

• Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas. 

 

Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas 

apresentando pessoas com necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, 

preferencialmente, a essas turmas, salas de aula no andar térreo. 

 

6.6  Infraestrutura de Segurança 

 

O UNIEURO possui infraestrutura de segurança por meio de duas vertentes: (i) 

Vigilância Interna e (ii) Prevenção de Incêndio e de Acidentes de Trabalho. O serviço de 

vigilância interna é da própria IES. Determinadas incumbências de prevenção de incêndio e 

de acidentes no trabalho são desenvolvidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). Ao se reunirem, levantam todas as necessidades institucionais no que diz respeito à 

segurança do trabalho e higienização do ambiente de trabalho. 

 



             

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA  

 

Este Centro Universitário entende que o Curso de Psicologia está voltado à perspectiva 

do estudante que almeja um curso atualizado e completo para aprender a profissão, para a 

dinâmica do mercado de trabalho e dos cidadãos, que precisam de um profissional 

competente, responsável, ético e preocupado com os problemas sociais. 

Assim, o UNIEURO avança no sentido da sua vocação institucional que é formar 

profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho 

em equipe, a visão humanista e os postulados éticos. Por isso, o Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Psicologia, além de refletir as expectativas educacionais da Instituição dispostas no 

seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), também se retrata na Resolução CNE/CES nº 5, de 15 de março de 2011, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Psicologia. 

O Curso de Psicologia, dentro de sua concepção, promete reunir um conjunto de 

funções tradicionais associadas ao progresso e a construção do saber: pesquisa e inovação, 

ensino e formação, conhecimento e educação permanente. Estas funções contribuirão para o 

desenvolvimento indispensável, depositário, criador e pertinente do processo ensino-

aprendizagem. Assim, promoverá a educação constante em seus aspectos científicos, éticos e 

culturais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, estimulando o conhecimento da 

realidade social e permitindo o aprendizado vinculado à prestação de serviços psicológicos, 

tendo como eixo a humanização do atendimento, a excelência técnica e o vínculo com a 

comunidade.  

O psicólogo poderá atuar nas áreas clínica, escolar, organizacional, institucional, 

social, junto a indivíduos, grupos, famílias, casais, comunidades, enfim é uma profissão que 

não se limita, pois, sendo o psicólogo um profissional que lida com o comportamento 

humano, os sentimentos, as emoções e as relações pessoais e grupais, tem inúmeras 

possibilidades de inserção profissional. 

Todas essas ações devem sofrer um processo paralelo de avaliação que incide tanto 

sobre os sujeitos da aprendizagem – professor e aluno, quanto sobre o currículo a que estão 

submetidos, inclusive, no terreno afetivo pessoal e interpessoal.  A avaliação, não deve ser um 

fim em si mesmo, mas se constituirá em um valioso instrumento de aprimoramento do projeto 

político pedagógico. 



             

Concebido para interagir com os demais cursos da área da saúde oferecidos pelo 

UNIEURO, o Curso de Psicologia articular-se-á, também, com outros cursos que a Instituição 

oferece, ampliando, desta forma, o número de agentes comprometidos com a filosofia de 

prevenção da saúde da população, nas diversas esferas: individual, grupal, pública, privadas, 

educacional, comunidade, trabalho, organizações entre outras. 

O curso adota, sob a dimensão epistemológica, uma filosofia de promoção e prevenção 

com conceito amplo do binômio saúde-doença como processo social, como forma de resgatar 

a dignidade humana, no sentido de que cada indivíduo aumente a autonomia sobre o próprio 

corpo, a fim de que possa interiorizar condutas preventivas. 

A concepção do Curso de Psicologia assegura a aquisição de competências, 

habilidades e atitudes específicas do Psicólogo. O desenvolvimento do currículo caracteriza-se 

pelo fortalecimento das disciplinas da área social, clínica e educacional que abrange a 

formação generalista, o reconhecimento do direito do cidadão, a competência para articular a 

profissão com o contexto social em que atua, a elaboração de pesquisas que ampliem os 

conhecimentos da área, o atendimento individual e coletivo as pessoas e grupos, a capacitação 

técnica, através do diagnóstico, intervenção, prevenção e acompanhamentos adequados. 

Com essa concepção e fiel à sua missão, o UNIEURO pretende implantar o Curso de 

Psicologia voltado à formação de recursos humanos que atendam as exigências de seu tempo, 

tanto nos aspectos científicos quanto éticos, tecnicamente resolutivos e compromissados com  

os processos de desenvolvimento humano em sua integralidade. Resgatando a perspectiva 

inclusiva, participativa, colaborativa e de fomento às relações interpessoais, tendo como 

proposta o cuidado com a pessoa e o seu ambiente físico, afetivo, social, cultural. Além de 

temáticas atuais e das relações étnico-raciais, direitos humanos, inclusão e diversidade e meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1.1 CONTEXTO EDUCACIONAL  

 

A Política de Saúde no Brasil preconizada pela Constituição de 1988, estimula o 

debate sobre a formação dos profissionais de saúde. Esta política articula a formação do 

psicólogo com o Sistema Único de Saúde (SUS), no sentido de redirecionar um modelo 

pedagógico que possibilite a formação generalista e cidadã. Vários documentos defendem a 

incorporação global do saber e fazer em Psicologia ao SUS, destacando-se as Diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Mental, do Ministério da Saúde, que descreve a organização da 

atenção à saúde mental e psicossocial no âmbito do SUS.  

A proposta de humanização das ações de saúde implica na responsabilização dos 

serviços e dos trabalhadores da saúde, em construir, com os usuários, a resposta possível às 

suas dores, angústias, problemas e aflições de uma forma tal que não apenas se produzam 

consultas e atendimentos, mas que o processo de consultar e atender produza conhecimentos e 

autonomia nos usuários. Neste cenário, o curso de Psicologia adota, sob a dimensão 

epistemológica, a filosofia preventiva com conceito amplo do binômio “saúde-doença” como 

processo social, com o conceito amplo de prevenção, como forma de resgatar a dignidade 

humana, e com o conceito ampliado de cura, no sentido de que cada indivíduo aumente a 

reflexão acerca de seu próprio corpo, interiorizando condutas preventivas.  

A concepção do Curso de Graduação em Psicologia assegura a aquisição de 

competências, habilidades e atitudes específicas do Psicólogo definidas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Psicologia (RESOLUÇÃO N. 5, DE 

15 DE MARÇO DE 2011). O desenvolvimento do currículo caracteriza-se pelo 

fortalecimento das disciplinas da área social, abrange todos os níveis da saúde, o 

reconhecimento da saúde como direito do cidadão, a competência para articular a profissão 

com o contexto social de atuação, a elaboração de pesquisas que ampliem os conhecimentos 

da área, o atendimento individual e coletivo de pacientes, a capacitação técnica, através do 

diagnóstico e tratamento adequados.  

No caso da formação de professores para docência em Psicologia, o projeto 

pedagógico de curso (PPC) deve indicar e assegurar a formação do professor, visando ao 

desenvolvimento de habilidades e competências presentes no Núcleo Comum, bem como 

disciplinas e conteúdos específicos ao ofício docente. As referidas condições estão 

estruturadas e referendadas segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 



             

graduação em Psicologia, tomando-se atenção às normas do projeto pedagógico 

complementar para Formação de Professores de Psicologia (RESOLUÇÃO N. 5, DE 15 DE 

MARÇO DE 2011). 

A articulação e a transversalidade dos conteúdos e das disciplinas relativas à docência 

se faz essencial para a contextualização da atividade no espaço escolar, tanto quanto às 

questões pertinentes ao processo ensino-aprendizagem, propendendo à qualidade de ensino e 

equidade de oportunidades. 

As atividades profissionais no escopo da Formação de Professores em 

Psicologia/Psicologia Escolar envolvem a docência na educação básica, inserindo-se no 

ensino médio em instituições públicas e privadas, como em organizações não governamentais. 

Atinge ainda as diversas faixas do desenvolvimento humano e a formas de ensinar e aprender: 

creches, educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Deve-se 

ressaltar que no ensino médio, há a possibilidade de atuar em cursos de caráter propedêutico e 

profissionalizante. Além da atuação sob conteúdos de psicologia geral, que revelam os 

seguintes temas: motivação, afetividade, a dinâmica do trabalho em equipe, ética, psicologia 

do trabalho, saúde mental, etc. 

Nesse contexto, a Psicologia Escolar e Educacional no Brasil tem expandido o seu raio 

de ação frente às mudanças e perspectivas do psicólogo no espaço escolar. Principalmente, 

pelas propostas presentes na LDB/1996, concomitantes, como a substituição do enfoque, antes 

meramente clínico ou avalizado na percepção do atendimento direcionado apenas aos 

estudantes com problemas. Essas formas de intervir no espaço escolar, não são mais aceitas, 

se busca o eixo da promoção e prevenção como ações que transversalizam sua atividade, 

evitando a noção remediativa ou curativa, assim como de ajustamento na escola. 

A atividade do psicólogo escolar se desdobra em vários níveis de ação:  

• Caracterizar os espaços e os processos de desenvolvimento e aprendizagem, 

fomentando entre os docentes a articulação teórico-prática, seja na formação 

continuada de professores, ou mesmo, em encontros específicos com esse 

grupo;  

• Realizar diagnóstico, prognóstico e planejar intervenções no contexto escolar 

(institucional, grupal e individual) direcionado aos alunos, profissionais da 

escola e também da família;  

• Buscar de forma incessante o aprimoramento seja pela pesquisa da realidade 

educativa como pela intervenção psicossocial;  



             

• Assegurar na sua atuação profissional uma abordagem multidisciplinar, 

contando com os professores, a família e a comunidade escolar como contextos 

de desenvolvimento e aprendizagem, além de se articular com outros 

profissionais dentro e fora da escola. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Psicologia do UNIEURO reflete as 

expectativas educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI, bem como as 

indigências profissionais do Distrito Federal. A proposta de criação deste curso tem como 

base os seguintes argumentos e considerações: 

a) A população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na educação 

superior, a demanda pelo curso e as taxas brutas e líquidas de matriculados na 

educação superior, apresentadas nos Censos da Educação Básica e da Educação 

Superior, anos 2012, 2013 e 2014, elaborados pelo INEP/MEC e publicados, na 

íntegra, no site desse Instituto;  

b) As metas definidas no Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001; 

c) As políticas públicas de educação e de saúde, expressas na legislação em vigor; 

d) A declaração da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal perante a 

necessidade premente de profissionais de saúde para a manutenção e ampliação das 

ações de saúde nos diversos níveis de atenção, especialmente com formação em 

Psicologia para o desenvolvimento dos programas de saúde mental e psicossocial, 

incrementando os programas especiais de saúde em Brasília: DST/Aids; PSF; 

Educação em Saúde, PNASH – Psiquiatria e Programa de Reestruturação da 

Assistência Psiquiátrica, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), etc. 

e) Necessidade social que justifica a criação do curso de Graduação em Psicologia – 

abrangendo as seguintes ênfases: Psicologia e Processos Clínicos, Psicologia e  

Processos de Prevenção e Promoção da Saúde e Formação de Professores de 

Psicologia e Psicologia Educacional/Escolar que busca a formação de profissionais 

capacitados e atualizados, com vistas a participar do processo de melhoria da 

qualidade de saúde e, consequentemente, de vida da população; 



             

f) A demanda de profissionais na área de Psicologia para atender as instituições 

educacionais, a comunidade escolar e não escolar, e formar licenciados na área para 

atuação na docência; 

g) Na rede pública e particular de ensino, a atuação do professor de Psicologia, a inserção 

das equipes psicopedagógicas acompanhando professores, familiares e alunos (em 

situação de atendimento individual ou em grupo). Além do contexto de atividades 

pertinentes ao psicodiagnóstico, intervenção e promoção da saúde; 

h) A formação de professores de Psicologia implicados com as transformações político-

sociais, de modo a centrar seus conhecimentos, pesquisa e prática pedagógica às 

demandas de uma educação inclusiva, em um escopo maior, atendendo aos diferentes 

cenários: educação básica e nível médio, cursos profissionalizantes e técnicos, 

educação continuada, educação de jovens e adultos, abrigos, centros sócio educativos, 

instituições comunitárias e de saúde e outros; 

i) A ampliação da participação da área de conhecimento da Psicologia na vida acadêmica 

da região Centro-Oeste, participando dos debates científicos e tecnológicos e das 

atividades de pesquisa e de extensão; 

j) Articulação com órgãos e unidades de saúde, com a demanda por profissionais de 

saúde, com os Programas de Saúde da Família (PSF) e demais programas de saúde 

municipais, estaduais e regionais, o que possibilitará a inserção profissional dos 

egressos do curso de Psicologia. 

k) Oferecimento, com qualidade, de cursos de graduação na área da saúde do UNIEURO: 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia; 

l) Curso de Graduação em Psicologia, como os outros cursos da área da saúde do 

UNIEURO, está embasado e integrado ao sistema único local e regional de saúde 

(SUS); 

m)  Número de vagas solicitadas está de acordo com a dimensão e qualificação dos 

docentes e técnico-administrativos, com a proposta pedagógica do referido curso e 

com as instalações do UNIEURO; 

n) O UNIEURO conta com as instalações necessárias e qualificadas para os dois 

primeiros anos do curso de graduação em Psicologia, incluindo laboratórios e 



             

biblioteca, bem como pode comprovar a disponibilidade de unidades de saúde, 

públicas e privadas, e instituições escolares conveniadas (situadas na mesma cidade de 

oferecimento do curso) com a instituição; 

o) A necessidade de formação de recursos humanos na área de Psicologia que leve em 

conta o contexto socioeconômico, cultural e político da região Centro-Oeste, do 

Distrito Federal e do País e, a situação e as demandas da população, promovendo 

aprendizagem significativa para a transformação das instituições loco-regionais e 

brasileira; 

p) A perspectiva de fixação do Psicólogo, graduado no UNIEURO, à região educacional, 

ampliando a concentração de profissionais e serviços e possibilitando o preenchimento 

dos postos interiorizados de trabalho nas áreas de saúde, clínica e educação; 

q) A possibilidade de consolidar as atividades do UNIEURO, no que se refere à função 

social de seu desempenho, não só em ensino, pesquisa e extensão, como também no 

atendimento às necessidades sociais de sua área de influência para a promoção da 

saúde, por meio do desenvolvimento dos programas de extensão, com as populações 

carentes do entorno de Brasília; 

r) A interação do Curso de Graduação em de Psicologia com os demais cursos da área 

oferecidos pelo UNIEURO e estruturados para o atendimento das necessidades sociais 

da área de influência desta IES nos diversos campos do saber, ligados estreitamente à 

comunidade maior e circundante, para a promoção da saúde, especialmente, se 

deslocando para o espaço da educação escolar e não escolar; 

s) O Curso de Graduação em Psicologia do UNIEURO contará com Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), composto por professores com dedicação preferencial ao curso, 

responsáveis pela formulação da proposta pedagógica e com a estabilidade que 

permita acompanhar a implementação do projeto pedagógico e o desenvolvimento do 

curso; 

t) Este projeto pedagógico atende, plenamente, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Graduação em Psicologia (RESOLUÇÃO n.5, de 15 de março de 

2011), está em consonância com a realidade e a necessidade de formação do 

profissional baseada na multidisciplinaridade, permitindo a integração e a 

complementação entre os diversos conteúdos; contempla a formação humanística, 



             

ética, técnica e científica dos estudantes; garante que o ensino-aprendizagem será 

conduzido prioritariamente em atividades práticas e demonstra adequação dos 

conteúdos teórico e prático à proposta global, com integração entre conhecimentos, 

habilidades e atitudes concretizados nos espaços de ensino, pesquisa e extensão; 

u) O Projeto pedagógico do curso de graduação em Psicologia assegura que o 

processo de ensino-aprendizagem ocorrerá principalmente, considerando a ênfase dada 

ao curso, considerando as ofertas em Psicologia e Processos Clínicos, Psicologia e  

Processos de Prevenção e Promoção da Saúde e, Formação de Professores de 

Psicologia e Psicologia Educacional/Escolar, sobretudo que nas atividades práticas os 

estudantes serão sempre supervisionados por membros do corpo docente; 

v) Este PPC possibilita, também, a inserção do corpo discente em atividades de 

monitoria, extensão e de iniciação científica. Garante, também, o desenvolvimento de 

estágios curriculares, sob a supervisão docente. Os estágios deverão ser desenvolvidos 

de forma articulada e com complexidade crescente ao longo do processo de formação. 

A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 15% da 

carga horária total do Curso de Graduação em Psicologia. Conta com núcleo para 

apoio psicopedagógico aos estudantes e desenvolve todo o processo de autoavaliação 

periódica, conforme preconizado pela Lei nº 10.861/2004, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

A formação de psicólogos nestas bases representará, para o Distrito Federal e para o 

Centro-Oeste, uma das ações estratégicas na melhoria da qualidade da assistência prestada à 

população, considerando a necessidade e a relevância social do curso de graduação em 

Psicologia, a exemplo dos cursos da área da saúde (graduação e pós-graduação) já oferecidos 

pelo UNIEURO. Além de demais aspectos relacionados com a promoção da saúde na escola, 

na comunidade e em outros ambientes cuja presença do profissional de Psicologia contribuirá 

para o desenvolvimento da pessoa e dos grupos, da dinâmica institucional promovendo a 

autonomia, a criticidade, a busca de equidade de oportunidades e a qualidade da educação. 

 

 

 

 

 



             

1.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO  

 

 1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino 

 

A política institucional de ensino adotada pelo UNIEURO é desenvolvida de múltiplas 

formas, especialmente, com a ação cultural e incentivo à educação continuada, mecanismo de 

esclarecimento da opinião pública, prestação de serviços, agente de desenvolvimento 

comunitário e de combate à pobreza e à exclusão social, ações comunitárias, palestras entre 

outras formas de comunicação. Uma das tarefas desafiadoras da elaboração do Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) foi realizar a articulação das ideologias institucionais, com a do 

profissional formador e a do discente. Dessa forma, a unicidade da relação teoria-prática, 

tornou-se o eixo norteador da proposta em que todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão 

implica um fazer.  

Assim, o futuro psicólogo, além de saber e de saber fazer, deverá compreender o que 

faz. Posto isto, pode-se afirmar que as ações práticas no ensino não constituem um espaço 

isolado do restante do curso; a transposição que ocorre nesse nível deve ser antecedida de 

processo de reflexão coletiva e sistemática das atividades em suas diferentes formas. 

Nessa perspectiva, o projeto pedagógico do Curso de Graduação em Psicologia do 

UNIEURO prevê situações didáticas em que os futuros profissionais da área, colocarão em 

uso o que aprenderam, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros conhecimentos 

oriundos de diferentes naturezas e experiências, para enriquecimento de sua formação. 

A articulação dos diferentes âmbitos do conhecimento profissional pressupõe que o 

processo formativo seja percebido em função do perfil e das competências, e, 

consequentemente, tenha uma composição que privilegie uma organização interdisciplinar dos 

conhecimentos, diversificação de experiências curriculares, oficinas, seminários, grupos de 

estudo, projetos e atividades que permitam, ao aluno em formação, vivências distintas. 

Existe ainda a necessidade de que os professores desenvolvam e fortaleçam atividades 

e estudos que levem aos alunos à hierarquização do curso, bem como a implementação de 

intervenções nos diferentes campos de atuação do Psicólogo. As estratégias didáticas devem 

abranger a formulação e o desenvolvimento de projetos, resolução de situações problema, 

inclusive a reflexão acerca das atividades desenvolvidas no decorrer da formação. 

A análise dos conhecimentos a serem desenvolvidos envolve os espaços, os tempos e 

as atividades que serão utilizados para promover situações de ensino/aprendizagem que 



             

possibilitem a articulação entre os conteúdos de formação geral e os conhecimentos 

específicos à formação do Psicólogo. 

Dentro do espírito de implementação dos documentos norteadores do UNIEURO, a 

política institucional encontra-se de acordo com o estabelecido no PPI, no PDI e no PPC que  

contém a filosofia básica de que o aluno constitui o centro do processo da relação institucional 

x ensino/aprendizagem. 

Nesse sentido, a política institucional de ensino prioriza a formação profissional 

palpável, desenvolvimento de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras 

do saber e contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. 

Mas também, consentaneamente com a Resolução CNE/CP 5, de 15 de Março de 2011 

referente as suas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, que direciona a organização e o 

funcionamento dos cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo normas para o projeto 

pedagógico complementar para a Formação de Professores de Psicologia: “Art. 2º As 

Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Psicologia constituem as orientações 

sobre princípios, fundamentos, condições de oferecimento e procedimentos para o 

planejamento, a implementação e a avaliação deste curso” (BRASIL, 2011).  

As políticas de ensino do UNIEURO estão voltadas para o cumprimento de objetivos 

definidos pelas Diretrizes Nacionais que intermedeiem o desenvolvimento de competências 

profissionais ao futuro Psicólogo. Dessa forma, o curso de Graduação em Psicologia tem 

como meta central a formação do psicólogo voltado para a atuação profissional, para a 

pesquisa e para o ensino de Psicologia, e deve assegurar uma formação baseada nos seguintes 

princípios e compromissos:  

• Construção e desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia; 

• Compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do 

fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais; 

• Reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para compreensão do 

ser humano e incentivo à interlocução com campos de conhecimento que permitam a 

apreensão da complexidade e multideterminação do fenômeno psicológico; 

• Compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do 

País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão; 

• Atuação em diferentes contextos, considerando os imperativos sociais e os direitos 

humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, 

organizações e comunidades; 



             

• Respeito à ética nas relações com clientes e usuários, com colegas, com o público 

e na produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e informações da área da 

Psicologia; 

• Aprimoramento e capacitação contínuos. 
 

 
Por meio das prerrogativas definidas e balizadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o UNIEURO preocupa-se com a disponibilização dos mais modernos instrumentos 

de ensino, pesquisa e extensão, bem como de ferramentas virtuais de aproximação 

professor/aluno, por meio dos quais são disponibilizados planos de cursos, material de apoio 

ao aluno, exercícios, atividades extraclasse, dentre outros. 

Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às 

práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos programas 

de Disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem metodológica e 

pedagógica são objeto de atenção permanente. 

Diante destes prismas, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir realidades 

em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo, pela formação crítica que se pretende 

esboçar na construção plena dos cursos da IES. 

As políticas, em destaque, são traduzidas por diversos programas, dentre os quais: 

• Programa de Apoio Pedagógico ao Aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia 

intelectual do aluno por intermédio da iniciação científica e trabalho de núcleos 

temáticos multidisciplinares; 

• Programa de Estímulo às Ações Interdisciplinares, articulando planos de ensino, 

incentivando avaliações instrumentalizadas por pesquisa e atividades de extensão; 

• Programa de Apoio ao Docente, realizando Cursos de Capacitação, que 

contemplem uso de novas tecnologias de ensino, que representem, ao docente, maior 

responsabilidade pelo aprendizado e não somente pelo ensino; 

• Programa de Apoio ao Educando, com a finalidade de acompanhar o processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares; 

• Programa de Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter o apoio 

institucional ao ensino continuado e à empregabilidade; 

• Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa 

científica, oportunizando-lhe maior conhecimento dos temas tratados em nível 



             

regional e nacional; 

• Programa de Extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular, estimulando 

o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade, na promoção de extensão aberta à participação da 

população, com o intuito à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

Ensino de Graduação 

O Curso de Graduação em Psicologia intenta formar um profissional sob a 

assimilação de conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais, atendendo às prerrogativas das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(RESOLUÇÃO CNE/CP 5/2011): 

• Atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto em nível 

individual quanto coletivo, bem como a realizar seus serviços dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética; 

• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na 

capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 

evidências científicas; 

• Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter os princípios 

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

de saúde e o público em geral; 

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão estar 

aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade; 

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e a administração da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou líderes nas equipes de trabalho; 

• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática, e de ter responsabilidade e compromisso 

com a sua educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais, estimulando 



             

e desenvolvendo a mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a cooperação 

através de redes nacionais e internacionais. 

 

As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades indissociáveis da 

pesquisa e da extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a realidade social, de 

forma participativa e mútua. 

As reformas curriculares dos cursos da Instituição e a criação de novos cursos 

procuram sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no Projeto 

Pedagógico Institucional, na legislação educacional e profissional vigentes, e, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

O Projeto Pedagógico Institucional valoriza a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como meios de melhorar a formação geral e profissional, de incentivar o 

desenvolvimento de pesquisadores e de oferecer condições para uma educação permanente 

capaz de superar dicotomias entre ensino e pesquisa.  

 

Ensino de Pós-Graduação 

 

Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação 

profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno 

ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa e para que ele tenha condições de exercer, de forma mais qualificada, uma 

determinada atividade profissional. 

No entanto, como objetivos específicos, o profissional egresso dos programas de pós-

graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução de 

problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua área de atuação e ter 

habilidade para a formação de novos recursos humanos. 

Por outro lado, a Política de Pós-Graduação do UNIEURO tem como objetivos 

centrais: 

• Ensejar a aquisição de independência intelectual, criatividade e competitividade 

para o desempenho profissional; 

• Dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, 

visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural do País; 

• Assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades 



             

futuras e dos anseios da sociedade dinâmica; 

• Aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o 

desenvolvimento do saber, almejando a formação cultural e profissional; 

•  Promover a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

• Qualificar os recursos humanos – docente, técnico e administrativo – que 

atuam nesse nível de ensino; 

• Diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento 

da demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as 

transformações profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas 

inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades regionais do país; 

• Proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de 

graduação. 

 

 1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa  

 

Um dos objetivos do PPC do Curso de Graduação em Psicologia é proporcionar o 

envolvimento crescente dos discentes nos programas de pesquisa e extensão, sincronizados 

com a política geral do UNIEURO universidade para essas atividades, mirando à 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e ao atendimento à comunidade por 

meio de programas que propiciem a ampliação da escolaridade à população de Brasília.  

Assim, desde o início, direcionam-se a capacidade e a competência do aluno, para as 

novas e possíveis práticas advindas do conhecimento técnico-metodológico, fato que 

enriquece substancialmente o valor do título universitário que será alcançado ao final do 

curso. As Políticas Institucionais de Pesquisa no âmbito do curso de Graduação em 

Psicologia almeja o desenvolvimento de projetos, envolvendo a comunidade, que 

possibilitarão o contato direto com a realidade e estímulo à iniciação técnico-científica, ao 

mesmo tempo, permitirá ao aluno vivenciar práticas cuja tônica remeterá às aprendizagens 

significativas e à redução do fracasso profissional, sempre na perspectiva da melhoria do 

ensino e na qualidade da formação dos profissionais. 

Como filosofia empregada nas políticas institucionais e vigente no âmbito do curso, o 

corpo docente possui carga horária atribuída para a realização das atividades de pesquisa, 

afora o incentivo à apresentação de produção científica e de resultados em eventos científicos. 

O UNIEURO oferece, também, subsídios para viabilizar a execução dos projetos de pesquisa 



             

apresentados pelos docentes, subsidiando desde a disponibilização de infraestrutura para a 

realização da pesquisa até o seu apoio financeiro.  

Para o corpo discente, o UNIEURO oferece bolsas de iniciação científica. Além das 

bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos podem ser beneficiados com bolsas destinadas 

por órgãos de fomento com os quais haja convênio. A partir do fato de que oferta de bolsas é 

insuficiente ao número de alunos inscritos em projetos de pesquisa, o UNIEURO incita a 

participação voluntária, consubstanciada em mecanismos de divulgação dos trabalhos 

realizados: publicação e apresentação em eventos científicos. 

A pesquisa e a iniciação científica devem ser desenvolvidas no âmbito do curso ou 

programa, ao qual estão vinculados os professores, ficando sob a coordenação imediata do 

responsável pela execução do PPC e sob a supervisão do Pró-Reitor Acadêmico. 

A política geral de pesquisa na instituição segue as seguintes diretrizes: 

• Priorizar os grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; 

• Priorizar projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; 

• Garantir aos alunos participantes do grupo de pesquisa orientação individual e 

continuada; 

• Enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

• Adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições 

brasileiras de fomento à pesquisa; 

• Estimular a publicação dos professores em periódicos de mérito acadêmico e a 

produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; 

• Estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares como mecanismos para 

centrarem suas ações em temas estratégicos; 

• Fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores 

público e privado; 

• Internalizar a necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade 

intelectual. 

 

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão 

O UNIEURO reconhece que a articulação entre a Instituição e a sociedade por meio da 

extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos conhecimentos 

desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das 



             

demandas e precisões da sociedade possibilitam orientar a produção e o desenvolvimento de 

novos saberes. Esse processo estabelece relação dinâmica entre a Instituição e seu contexto 

social. 

No Curso de Graduação em Psicologia, a Extensão é uma atividade que será 

implantada de diversas formas: 

 Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito do UNIEURO, que têm como 

requisito algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação continuada, e 

que não se caracterizam como atividades regulares do ensino formal de graduação; 

 Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, oficinas, 

congressos, entre outras modalidades; 

 Programas de ação contínua: abarcam o conjunto de atividades implementadas 

continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração 

social e a integração com instituições de ensino; 

 Prestação de serviços: abrange a realização de consultorias, assessoria, e outras 

atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e 

materiais do UNIEURO. 

Os programas de extensão, a serem ofertados aos discentes do curso de Graduação em 

Psicologia serão conectados com o ensino e a pesquisa, desenvolvendo-se na forma de 

atividades permanentes ou projetos circunstanciais, sob a responsabilidade da Coordenadoria 

do Curso, mirando à intercomplementaridade das abordagens e dos recursos. 

 

Monitoria 

 O projeto de monitoria no Curso de Graduação em Psicologia tem como objetivo 

propiciar formação acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela 

dedicação à docência e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas atividades do 

Centro Universitário Euro Americano - UNIEURO. 

 Existem duas modalidades de monitoria a serem trabalhadas: Monitoria não-

remunerada (Voluntária) e Monitoria remunerada por bolsa, ambas não geram qualquer tipo 

de vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEURO, devendo o aluno assinar um Termo de 

Compromisso. A seleção dos monitores é realizada, depois de solicitação do aluno, pelo 



             

coordenador do curso acompanhado do professor responsável pela monitoria e pelo professor 

da disciplina após ser aprovado em todos os critérios utilizados na seleção, com base nos 

Planos de Atividades e na Lista de Oferta do semestre letivo.  

O monitor selecionado participa, juntamente com o professor, de tarefas condizentes 

com o seu grau de conhecimento e experiência: no planejamento das atividades, na preparação 

de aulas, no processo de avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos 

e experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo(a) 

professor(a) responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do referido 

professor e da Coordenação do Curso. 

 O horário de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõe e/ou interfere nos 

horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades imperiosas 

à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 60 horas mensais. A 

frequência mensal do monitor é encaminhada pelo(a) professor(a) responsável da disciplina 

ao(a) professor(a) responsável pela monitoria, sendo registrado em seu formulário apropriado, 

segundo calendário relativo ao período, sendo em seguida encaminhada à Coordenação do 

Curso. 

 Ao final do semestre letivo, tanto monitor(a) quanto professor(a), entregam ao 

professor(a) responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos 

positivos e negativos da monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de 

Monitoria que também é encaminhado à Coordenação do curso. 

Parcerias institucionais 

O UNIEURO propõe-se a manter parcerias com entidades e instituições públicas e 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação científica, técnica, tecnológica, 

pedagógica e a ampliação e a diversidade dos cenários de aprendizagem para os alunos do 

Curso de Graduação em Psicologia.  

 

1.3. OBJETIVOS DO CURSO  

 

 1.3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Amparado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO CNE/CP 5/2011), o 

Curso de Graduação em Psicologia do UNIEURO exibe como objetivos gerais: 



             

• Contribuir para a melhoria da saúde da população através da formação de agentes 

responsáveis pela promoção de mudanças no processo saúde-doença, mediante ações 

baseadas em princípios do conhecimento técnico-científico e da consciência do seu 

papel social e de cidadania; 

• Formar professores para exercerem a docência em Psicologia, bem como a atuação em 

psicologia escolar/educacional conscientes do seu papel como agentes de mudança 

social e, comprometidos com as transformações políticas, educacionais, metodológica 

e didática, adotando as perspectivas inclusiva e multicultural, com ações 

interdisciplinares e multidisciplinares em contextos escolares e não escolares. 

 

Na operacionalização desses objetivos gerais, temos os seguintes objetivos específicos: 

 

• Formar psicólogo com capacidade de liderança e sensibilidade social, tendo a sua 

futura atuação pautada no perfil biopsicocultural do ser humano; 

• Oferecer fundamentos teóricos e metodológicos necessários ao desenvolvimento de 

uma ciência psicológica moderna e atualizada; 

• Oferecer conhecimentos teórico-práticos que sirvam de sustentáculo e de complemento 

para o estudo dos fenômenos biopsicossociais; 

• Promover o desenvolvimento de habilidades de avaliação, planejamento, intervenção e 

crítica, necessárias à utilização do conhecimento teórico e técnico, na prevenção e na 

assistência dos problemas psicológicos em diferentes contextos; 

• Sensibilizar o estudante para a promoção de postura ética, respeitosa aos direitos 

humanos e conscienciosa de seu papel como cidadão, compromissado com a realidade 

social; 

• Promover a investigação científica, incentivando a efetiva participação dos alunos em 

pesquisas na ciência psicológica.  

• Qualificar profissionais da área da Psicologia escolar/educacional para atuarem em 

diferentes âmbitos educativos, na docência no ensino médio, em cursos técnicos e 

profissionalizantes, em instituições públicas e privadas, além de organizações não-

governamentais; 

• Despertar, no discente, o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e 

cultural; 



             

• Possibilitar o cumprimento do preceito constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, contribuindo, assim, para o avanço da Psicologia como 

ciência e profissão. 

 

1.4. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

 

No caso do Graduado em Psicologia, o perfil almejado é a formação de psicólogos 

generalistas, com condições de exercer funções considerando as ênfases: Psicologia e 

Processos Clínicos  e Psicologia e Processo de Prevenção e Promoção da Saúde e ainda 

Formação de professores de Psicologia e Psicologia Escolar/Educacional, essa última se 

estrutura sob a docência, direcionada ao ensino médio, cursos profissionalizantes e técnicos 

que demandem conhecimentos psicológicos para trabalhar com a pessoa em desenvolvimento, 

sua aprendizagem e ainda com os aspectos biopsicossociais.  

Assim, a ainda Formação de professores de Psicologia e Psicologia 

Escolar/Educacional, direciona-se à atuação em psicologia escolar/educacional, 

compreendendo o espaço educativo, voltado ao desenvolvimento e à aprendizagem, à inclusão 

de todos os sujeitos, consubstanciado pela perspectiva da diversidade, balizados pelos 

conhecimentos e conteúdos vinculados à prática pedagógica. Sobretudo, as referências, 

diretrizes pedagógicas e legislações sobre o ensino no país, englobando a gestão do 

conhecimento e de pessoas e, o desenvolvimento das habilidades sociais no âmbito da escola e 

fora dela. 

Assim, esta proposta de curso considera fundamental contemplar em seu processo 

educativo:  

a) aprender a conhecer: tomando como diretrizes as várias possibilidades de leitura de mundo 

e de realidade que nos cerca, na qual o visto e o não visto, o declarado e o subentendido, o 

simbólico e o imagético têm relevante significado ao lado da apreensão dos múltiplos saberes;  

b) aprender a fazer: transformando os fazeres em habilidades e competências indispensáveis à 

vida em sociedade. Combinar os saberes aprendidos e apreendidos, com as situações de vida, 

trabalho e relações;  

c) aprender e conviver: compreendendo o outro e percebendo as interdependências na 

realização de projetos comuns; preparando-se para administrar conflitos no respeito pelos 

valores do pluralismo, de compreensão mútua e paz;  



             

d) aprender a ser: procurando desenvolver a personalidade, exercitando as capacidades de 

autonomia, discernimento, responsabilidade pessoal e profissional, comportamentos éticos, 

aptidão para comunicar-se, solidarizar-se e autodeterminar-se.  

As competências gerais pertinentes ao futuro profissional, definem o potencial para 

mobilizar seus recursos cognitivos, ou seja, principalmente saberes, habilidades, capacidades, 

para conseguirem lidar com aporte crítico às diferentes “situações problema” manifestas no 

cotidiano profissional (PERRENOUD, 2000).1 

Em consonância as suas Diretrizes Curriculares, o Curso de Graduação em Psicologia, 

pauta-se no desenvolvimento de competências associadas a desempenhos e atuações 

requeridas do formado em Psicologia, e que 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.  

Dentre as principais competências a serem desenvolvidas no Curso de Graduação em 

Psicologia do UNIEURO destacam-se: 

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; 

                                                 
1 Philippe PERRENOUD, 10 Novas competências para ensinar, Porto Alegre, Artmed, 2000. 



             

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. 

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. 

 

1.5. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais do Cursos de Graduação em Psicologia, a 

identidade do curso de Psicologia no País é conferida através de um núcleo comum de 



             

formação, definido por um conjunto de competências, habilidades e conhecimentos. Este 

núcleo comum da formação em Psicologia estabelece uma base homogênea para a formação 

no País e uma capacitação básica para lidar com os conteúdos da área, como campo de 

conhecimento e de atuação.  

Atinente ao Núcleo Comum de disciplinas, a estrutura curricular segue os seguintes 

eixos estruturantes: 

I - Fundamentos epistemológicos e históricos que permitam ao formando o 

conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do saber psicológico, 

desenvolvendo a capacidade para avaliar criticamente as linhas de pensamento em 

Psicologia; 

II - Fundamentos teórico-metodológicos que garantam a apropriação crítica do 

conhecimento disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes métodos e 

estratégias de produção do conhecimento científico em Psicologia; 

III - Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional, de forma a 

garantir tanto o domínio de instrumentos e estratégias de avaliação e de intervenção 

quanto a competência para selecioná-los, avaliá-los e adequá-los a problemas e 

contextos específicos de investigação e ação profissional; 

IV - Fenômenos e processos psicológicos que constituem classicamente objeto de 

investigação e atuação no domínio da Psicologia, de forma a propiciar amplo 

conhecimento de suas características, questões conceituais e modelos explicativos 

construídos no campo, assim como seu desenvolvimento recente; 

V - Interfaces com campos afins do conhecimento para demarcar a natureza e a 

especificidade do fenômeno psicológico e percebê-lo em sua interação com fenômenos 

biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral e contextualizada 

dos fenômenos e processos psicológicos; 

VI - Práticas profissionais voltadas para assegurar um núcleo básico de competências 

que permita a atuação profissional e a inserção do graduado em diferentes contextos 

institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de áreas afins. 

Conforme especificado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Graduação em Psicologia, a estrutura curricular deve explicitar e detalhar ênfases curriculares 

frente as seguintes possibilidades: 



             

a) Psicologia e processos de investigação científica, que consiste na concentração em 

conhecimentos, habilidades e competências de pesquisa já definidas no em 

conhecimentos, habilidades e competências de pesquisa já definidas no núcleo comum 

da formação, capacitando o formando para analisar criticamente diferentes estratégias 

de pesquisa, conceber, conduzir e relatar investigações científicas de distintas 

naturezas;  

b) Psicologia e processos educativos, que compreende a concentração nas competências 

para diagnosticar necessidades, planejar condições e realizar procedimentos que 

envolvam o processo de educação e de ensino-aprendizagem através do 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de indivíduos e 

grupos em distintos contextos institucionais em que tais necessidades sejam detectadas; 

c) Psicologia e processos de gestão, que abarca a concentração em competências 

definidas no núcleo comum da formação para o diagnóstico, o planejamento e o uso de 

procedimentos e técnicas específicas voltadas para analisar criticamente e aprimorar os 

processos de gestão organizacional, em distintas organizações e instituições; 

d) Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde, que consiste na 

concentração em competências que garantam ações de caráter preventivo, em nível 

individual e coletivo, voltadas à capacitação de indivíduos, grupos, instituições e 

comunidades para protegerem e promoverem a saúde e a qualidade de vida, em 

diferentes contextos em que tais ações possam ser demandadas; 

e) Psicologia e processos clínicos, que envolve a concentração em competências para 

atuar, de forma ética e coerente com referenciais teóricos, valendo-se de processos 

psicodiagnósticos, de aconselhamento, psicoterapia e outras estratégias clínicas, frente a 

questões e demandas de ordem psicológica apresentadas por indivíduos ou grupos em 

distintos contextos; 

f) Psicologia e processos de avaliação diagnóstica, que implica a concentração em 

competências referentes ao uso e ao desenvolvimento de diferentes recursos, estratégias 

e instrumentos de observação e avaliação úteis para a compreensão diagnóstica em 

diversos domínios e níveis de ação profissional. 

Nesse sentido, a estrutura curricular organiza-se na distribuição de disciplinas que 

garantam a conquista de competências explicitadas a cada eixo estruturante (Núcleo Comum) 

e ênfases curriculares (Núcleo Específico). 



             

No 9º. e 10º. semestres, os estudantes podem optar pelas ênfases em Psicologia e 

Processos Clínicos e/ou Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção de Saúde, e 

Formação de Professores em Psicologia e Psicologia Escolar. 

Em relação à estrutura curricular das ênfases em Psicologia e Processos Clínicos e/ou 

Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção de Saúde se consolida com quatro 

disciplinas obrigatórias, duas eletivas, o estágio supervisionado, atividades complementares e 

TCC. Já com respeito à Formação de Professores em Psicologia e Psicologia Escolar nove 

disciplinas obrigatórias com vista à formação de professores, e ainda o estágio de docência 

prática educativa nos dois semestres, e o TCC no último. 

 
Tabela 4: O NÚCLEO COMUM da Estrutura Curricular do Curso de Graduação em 
Psicologia 

 
 

Período 
 

1° 

Componente 
Curricular 

Carga Horária 

Disciplinas 
TCC Prática 

Integrativa Estágio Atividades 
Complementares Total 

Teórica Prática Subtotal 
Teorias e Sistemas 
Psicológicos  80 0 80     80 

Comportamento e 
Sociedade 40 0 40     40 

Psicologia: ciência, 
história e profissão 80 0 80     80 

Filosofia e Ética 40 0 40     40 
Introdução à Saúde 
Coletiva 40 0 40     40 

Psicologia: carreira e 
gestão 60 0 60     60 

Subtotal         

 Neuroanatomia 60 20 80     80 

 Genética Humana 40 0 40     40 

2º 

Metodologia Científica 40 0 40     80 
Fenômenos e Processos 
Psicológicos Básicos I 40 0 40     40 

Neurofisiologia  60 20 80     80 
Psicologia do 
Desenvolvimento I  40 0 40     40 

Prática Integrativa I     40   40 

Subtotal         

3º 

Ética Profissional e 
Bioética 40 0 40     40 

Bioestatística 20 20 40     40 
Psicologia Social e 
Comunitária 80 0 80     80 



             

Teorias da 
Personalidade 80 0 80     80 

Psicologia do 
Desenvolvimento II 40 0 40     40 

Fenômenos e Processos 
Psicológicos Básicos II 40  40     40 

Prática Integrativa II     40   40 

Subtotal         

4º 

Técnicas e Exames 
Psicológicos I 60 20 80     80 

Psicopatologia I 40 0 40     40 
Psicologia da Educação 
e Aprendizagem 40 0 40     40 

Psicologia e Pessoa 
Portadora de 
Necessidades Especiais 

40 0 40     40 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa Psicológica 40 0 40     40 

Psicofarmacologia I 40 0 40     40 
Saúde Mental e 
Psicossomática 40 0 40     40 

Prática Integrativa III     40   40 

Subtotal         

5º. 

Técnicas Psicoterápicas 
I 40 0 40     40 

Técnicas e Exames 
Psicológicos II 60 20 80     80 

Teorias 
Fenomenológicas e 
Existenciais I  

80 0 80     80 

Psicologia Experimental 60 20 80     80 

Psiquiatria Básica 40 - 40     40 

Prática de Pesquisa 20 20 40     40 

Prática Integrativa IV     40   40 

Subtotal         

6º 

Teorias Psicanalíticas  80 0 80     80 
Técnicas Psicoterápicas 
II 40 0 40     40 

Teorias 
Fenomenológicas e 
Existenciais II  

40 0 40     40 

Psicopatologia II  40 0 40     40 

Psicofarmacologia II 40 0 40     40 
Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho 

60 20 80     80 

Tópicos Integradores I 40 0 40     40 

Subtotal         

7° Neuropsicologia e 
Cognição 40 0 40     40 



             

Bases Teóricas da 
Psicologia Cognitivo- 
Comportamental 

40 0 40     40 

Técnicas de Grupo e 
Relações Humanas 20 20 40     40 

Psicomotrocidade 40 0 40     40 

Psicologia Escolar 60 20 80     80 

Etnopsicologia 40 0 40     40 
Estágio Supervisionado 
Básico I      100  100 

Subtotal         

8º 

Psicologia das Relações 
Familiares 40 0 40     40 

Orientação Profissional 
e Aconselhamento 
Psicológico 

20 20 40     40 

Ludoterapia 20 20 40     40 

Psicologia Jurídica 20 20 40     40 

Psicologia Hospitalar 60 20 80     80 

Tópicos Integradores II 40 - 40     40 
Estágio Supervisionado 
Básico II      100  100 

 
 

 
 

Tabela 5: Ênfase em Psicologia e Processos Clínicos 
 

ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 

Período Componente Curricular 

Carga Horária 

Disciplinas 
TCC Estágio Atividades 

Complementares Total 
Teórica Prática Subtotal 

9º 

Psicodiagnóstico 40 20 60    60 
Psicologia e Processos 
Clínicos 40 20 60    60 

Eletiva I 40 0 40    40 
Trabalho de Conclusão de 
Curso I    20   20 

Estágio Supervisionado 
Específico I     200  200 

Subtotal        

10º 

Intervenções em Crise 60 20 80    80 

Psicologia da Reabilitação 40 0 40    40 

Eletiva II 40 0 40    40 
Trabalho de Conclusão de 
Curso II    20   20 

Estágio Supervisionado 
Específico II     200  200 



             

Subtotal        

 Total Geral da Ênfase I        
 
 
 

Tabela 6: Ênfase em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde 
 
 

ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Período Componente Curricular 

Carga Horária 

Disciplinas TC
C Estágio Atividades 

Complementares Total 
Teórica Prática Subtotal 

9º 

Psicologia Social da Saúde 60 0 60    60 
Saúde Pública e 
Comunitária 60 0 60    60 

Eletiva I 40 0 40    40 
Trabalho de Conclusão de 
Curso I    20   20 

Estágio Supervisionado 
Específico I     200  200 

Subtotal        

10º 

Técnicas de Intervenção 
Psicossocial 40 20 60    60 

Intervenções em 
Populações Diferenciadas 40 20 60    60 

Eletiva II 40 0 40    40 
Trabalho de Conclusão de 
Curso II    20   20 

Estágio Supervisionado 
Específico II     200  200 

Subtotal        

 Total Geral da Ênfase II        
 
 
 

Tabela 7: Ênfase na Formação de Professores de Psicologia e Psicologia Escolar 
 

ÊNFASE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PSICOLOGIA E PSICOLOGIA ESCOLAR 

Período 
9º 

Componente 
Curricular 

Carga Horária 

Disciplinas 
TCC Prática 

Integrativa Estágio Atividades 
Complementares Total 

Teórica Prática Subtotal 
Filosofia da 
Educação 40 0 40 - - - - 40 

Educação e 
Contemporaneida
de: Currículo, 
Planejamento e 
Avaliação 

40 0 40 - - - - 40 

Didática 40 40 80 - - - - 80 



             

Pesquisa e 
Práticas 
Pedagógicas 

60 20 80 - - - - 80 

O Social e suas 
implicações no 
processo de 
aprendizagem 

40 - 40 - - - - 40 

Estágio de 
Docência: Prática 
Educativa I 

- - - - - 150 - 150 

Subtotal         

10º 

Políticas Públicas 
em Educação 40 0 40 - - - - 40 

Educação 
Especial e 
Processos 
Inclusivos 

40 0 40 - - - - 40 

Educação, 
Cultura e Artes 40 0 40 - - - - 40 

Projetos de 
Aprendizagem 
Virtual 

40 40 80 - - - - 80 

Estágio de 
Docência: Prática 
de Educativa II 

- - - - - 150 - 150 

TCC - - - 20 - - - 20 

 
 
 
 

 
Tabela 8: Síntese dos Componentes Curriculares 

 
 
 
 
 
 

Estrutura 
Curricular 
Curso de 
Psicologia 

Componentes Curriculares Horas  

Disciplinas 1º ao 8º período (Carga Horária Teórica + Prática)   

Disciplinas 9º ao 10º período (Carga Horária Teórica + Prática)   

Eletivas (I e II)   

TCC (I e II)   

Tópicos Integradores (I e II)   

Práticas Integrativas (I a IV) 160  

Estágio Supervisionado Básico (I e II) 200 
 

Estágio Supervisionado Específico (I e II) 400 

Atividades Complementares (I a X) 260  

Carga Horária Total do Curso   

Disciplina Optativa (Libras: Língua Brasileira de Sinais) (60)  



             

 
 
 

DISCIPLINAS ELETIVAS 
 
 

Tabela 9: Ênfase em Psicologia e Processos Clínicos  
 

Disciplinas Total 
Gestalt Terapia 40 
Psicologia da Criatividade 40 
Fatores Perceptivos no Trânsito 40 
Terapia de Casal 40 
Psicologia:  Inclusão e Diversidade 40 
Psicolinguística 40 
Temas Especiais em Psicologia Clínica 40 

 
 
 

Tabela  10: Ênfase em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde 
 

Disciplinas Total 
Análise e Avaliação de Programas de Saúde 40 
Drogadição 40 
Intervenção em Calamidades Públicas 40 
Políticas Públicas de Saúde 40 
Psicologia e Violência: Mulher, Criança, Adolescente, Idoso e Minorias 40 
Saúde do Trabalhador 40 
Temas Especiais em Psicologia Social da Saúde 40 

 
 

Além de apresentar todos os elementos e aspectos preconizados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Psicologia, o PPC do referente curso no 

UNIEURO prevê a instalação de um Serviço/Clínica de Psicologia com a finalidade de 

responder às exigências para a formação do psicólogo, congruente com as competências que o 

curso objetiva desenvolver no aluno e a demandas de serviço psicológico da comunidade.  

A estrutura curricular do curso prevê estágios supervisionados básicos e específicos 

(cada um com sua carga horária própria): “Os estágios básico e específico deverão perfazer, 

ao todo, pelo menos, 15% (quinze por cento) da carga horária total do curso (RESOLUÇÃO 

CNE/CP 5, DE 15 DE MARÇO DE 2011). O curso também deve desenvolver atividades 

teóricas e práticas diversificadas; práticas investigativas; atividades complementares e 

trabalho de conclusão de curso, contemplando todas as competências e habilidades gerais, 

básicas e específicas necessárias à formação em Psicologia.  

A grade apresenta um tempo de integralização curricular mínimo de cinco (05) anos e 

máximo de oito anos (08) e contempla a destinação de parte da carga horária das disciplinas 



             

para a realização de atividades práticas, como a visita aos ambientes de atuação do 

profissional, aulas práticas e a realização de atividades de pesquisa junto aos professores.  

A interdisciplinaridade também é focada por meio da existência de bibliografias 

básicas e complementares em diferentes disciplinas. Nesse sentido, o trabalho na elaboração 

das ementas e dos objetivos de cada disciplina é extremamente apurado para que se viabilize e 

estimule tal intenção. Busca-se, dessa forma, oferecer um ambiente propício ao 

desenvolvimento de novos campos ou temas emergentes da área do curso. Essas atividades 

concedem flexibilidade curricular, proporcionando a oferta de conteúdos variáveis, 

contemporâneos e coerentes aos avanços e às mudanças da sociedade, da ciência e da 

tecnologia. 

Para estar apto à aprovação em qualquer disciplina, o aluno deve ter frequência 

mínima de 75% das aulas e em demais atividades programadas, em cada disciplina, e segundo 

o Art. 61, inciso do regimento interno da Instituição, não é possível o abono de faltas. 

Qualquer declaração apenas justifica a ausência do aluno, porém as faltas são mantidas, a não 

ser em caso de licença médica ou licença maternidade. 

Também estão previstas para o Curso as atividades complementares que ampliam os 

conteúdos das disciplinas que integram a matriz curricular em sentido estrito permitindo de 

forma efetiva a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade imperativas ao profissional. 

Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno alargará o seu 

currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao Curso.  

Estes elementos curriculares estão coerentes com a concepção que fundamenta a 

construção deste PPC. Porém, registra-se que o alcance, na plenitude, do currículo integrado, 

da metodologia da problematização e da abordagem interdisciplinar requer trabalho 

acadêmico e administrativo do tipo processual, democrático e coletivo, visando a desconstruir 

a cultura pedagógica ainda hegemônica nas Instituições de Educação Superior. 

Nesta oportunidade, vale registrar que a carga horária total do curso em tela está 

mensurada em hora-aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente 

efetivo (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 02/07/2007).   

 
Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos 
duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da 
atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: 

I – preleções e aulas expositivas; 



             

II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em 
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e 
outras atividades no caso das licenciaturas. 
Art. 3º - A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 
minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo. 

A disciplina Libras é a única disciplina optativa. Conforme previsto no Decreto nº. 

5.626, publicado no D.O.U de 22/12/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras e o art. 18 da Lei nº. 10.098/2000, a Disciplina Libras 

está inserida na estrutura curricular do curso como disciplina optativa, com carga horária de 

60 horas. 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as atividades 

extraclasses, deverão constar dos Planos de Ensino, bem como serem descritas pelos 

professores no sistema de registro acadêmico do UNIEURO.   

Neste contexto, o Curso de Graduação em Psicologia do UNIEURO atende, 

integralmente, aos requisitos legais, bem como aos padrões de qualidade definidos pelo MEC.  

A estrutura curricular sistematizada por períodos, agrega a complementaridade dos 

conteúdos, priorizando-se o trabalho com conceitos, fundamentos e abordagens básicas no 

primeiro grupo de disciplinas (1º. Período). Nesse primeiro módulo também é desenvolvida a 

integralização de conhecimentos com outras áreas, como por exemplo, Sociologia, Filosofia, 

etc., assim é conduzida a formação multidisciplinar do egresso. 

Cada período apresenta disciplinas que trabalham de maneira interdisciplinar 

internamente e conjuntas aos demais períodos, percebendo-se que conteúdos expostos em uma 

disciplina prolongam-se por todo o curso, mesmo que sob um novo olhar, sobretudo, 

vigorando a prioridade à experimentação prática nos últimos módulos condizente com as 

imperiosas relações teoria e prática. 

 
Regime de Matrícula: Seriado semestral. 
Carga Horária Total do Curso: 4000 horas  
Duração para Integralização Curricular do Curso: Mínima = 5 (cinco) anos – 10 (dez) semestres e 
máxima = 08 (oito) anos-16 (dezesseis) semestres. 
Diploma: Psicólogo 
Hora-aula: 60 minutos  

 

 

1.6. CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

O curso de Graduação em Psicologia com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(RESOLUÇÃO Nº 5, de 15 de março de 2011) define seus conteúdos curriculares através da 



             

seleção e sistematização de temas distribuídos por disciplinas agrupadas em dois núcleos: 

Núcleo Comum e Núcleo Específico. 

Na organização curricular, é por meio do Núcleo Comum de disciplinas que a 

formação em Psicologia estabelece uma identidade, podendo ser reconhecida em todos os 

espaços de atuação no Brasil. Os conhecimentos, habilidades e competências, estabelecidas no 

Núcleo Comum, permitem que os psicólogos atuem em diferentes contextos e possam 

empreender pesquisas, trabalhos e intervenções, individuais ou coletivas, na busca da 

prevenção, promoção e tratamento da saúde, e em atividades afins no âmbito escolar e não 

escolar, sendo agente promissor na qualidade de vida das pessoas. 

No Núcleo Específico desenvolve-se o suporte teórico ao Estágio Supervisionado em 

Psicologia e Processos Clínicos e Psicologia ou Processos de Prevenção e Promoção da 

Saúde e, Formação de Professores em Psicologia e Psicologia Escolar. Os conteúdos 

desenvolvidos nesse Núcleo estão voltados para a identificação e intervenção de grupos e 

indivíduos que necessitem de apoio psicológico, promovendo a saúde e educação, a qualidade 

de vida em integração com outros campos do saber. 

Além disso, os professores dessas disciplinas orientarão seus alunos no sentido de 

colocá-los como responsáveis por suas práticas e, dessa forma, fazendo com que o aluno 

adquira os conhecimentos necessários e convenientes ao campo de atuação. 

Os conhecimentos do campo da Psicologia e a articulação teórico-prática são 

imprescindíveis a uma prática pedagógica de qualidade, apoiado no desenvolvimento de 

estudos e pesquisas, frente aos diversos cenários educativos: creches, educação infantil, 

ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos, incluindo ainda os cursos 

profissionalizantes e técnicos.  

Ampliando-se os contextos de desenvolvimento e aprendizagem, a atuação do do 

Psicólogo Escolar pode incluir: abrigos, instituições socioeducativas, organizações não 

governamentais e comunitárias. Todavia, transversalizando a atividade, se busca a adoção da 

perspectiva inclusiva e multicultural, primando pela abordagem interdisciplinar e ações 

multidisciplinares com diferentes equipes de trabalho, no espaço escolar formal e não escolar. 

Conforme as determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação 

em Psicologia, a Formação de Professores de Psicologia deve oferecer conteúdos que: 

a) destaquem e promovam uma visão abrangente do papel social do educador, assim 

como a reflexão sobre sua prática e a necessidade de aperfeiçoamento contínuo do 

futuro professor; 



             

b) articulem e utilizem conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidos no 

curso de Psicologia para a ampliação e o amadurecimento do papel de professor; 

c) considerem as características de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos, o 

contexto socioeconômico e cultural em que atuarão na organização didática de 

conteúdos, bem como na escolha das estratégias e técnicas a serem empregadas em 

sua promoção; 

d) promovam o conhecimento da organização escolar, gestão e legislação de ensino 

referentes à educação no Brasil, assim como a análise das questões educacionais 

relativas à dinâmica institucional e à organização do trabalho docente; 

e) estimulem a reflexão sobre a realidade escolar brasileira e as articulações 

existentes com as políticas públicas educacionais e o contexto socioeconômico mais 

amplo. 

 

Nessa sintonia, a estrutura curricular do curso de Psicologia, já no desenvolvimento do 

Núcleo Comum, trabalha com conteúdos que garantirão esses direcionamentos ou abordagens, 

havendo nos dois últimos períodos como ênfases curriculares a articulação mais direta desses 

enfoques.  

Como ressaltado, a organização do curso trabalha de forma articulada para garantir o 

desenvolvimento das competências do Núcleo Comum, seguido das competências das partes 

diversificadas (ênfases), sem concebê-las, entretanto, como momentos estanques do processo 

de formação. Para tanto, as chamadas Práticas Integrativas alocadas como disciplinas 

distribuídas pela grade curricular, exercem exatamente um processo de síntese e integração de 

conteúdos, abordagens e dinamizam a perspectiva de educação permanente. As atividades da 

primeira disciplina exposta na grade curricular com essa caracterização (Práticas Integrativas 

I), tem o objetivo de inserir os alunos em práticas de estudo e delineamento do campo de 

atuação do psicólogo no Distrito Federal. Dessa forma, os alunos encontram elementos que 

fundamentem a prática do psicólogo, proporcionando uma visão crítica e reflexiva acerca da 

construção do conhecimento em Psicologia e da evolução de sua prática.  

As disciplinas que formam a base das atividades como Práticas Integrativas I são: 

‘Metodologia Científica’,  ‘Genética Humana’, ‘Psicologia: Carreira e Gestão’, ‘Psicologia do 

Desenvolvimento I’, ‘Fenômenos e Processos Psicológicos Básicos I’ e ‘Neurofisiologia’. 

No caso das Práticas Integrativas II – as atividades desenvolvidas devem contemplar a 

prática de observação e pesquisa de elementos do desenvolvimento humano e da 

personalidade em comunidades, visando à busca de aspectos que auxiliem os alunos no 



             

entendimento dos conceitos e das teorias estudadas em sala de aula, além de levantarem temas 

de estudo para trabalhos científicos em Psicologia. As disciplinas de base para essas 

atividades são: ‘Ética Profissional e Bioética’, ‘Bioestatística’, ‘Psicologia Social e 

Comunitária’, ‘Teorias da Personalidade’, ‘Psicologia do Desenvolvimento II’ e “Fenômenos 

e Processos Básicos II’. 

As atividades das Práticas Integrativas III têm o objetivo de oportunizar aos alunos a 

vivência de técnicas em grupos e a observação do contexto das relações em organizações e 

grupos sociais específicos (crianças e adolescentes em situação de risco, dependentes 

químicos, mulheres, entre outros grupos). As disciplinas de base para essas práticas são: 

‘Técnicas de Exames Psicológicos I’, ‘Psicopatologia I’, ‘Psicologia da Educação e da 

Aprendizagem’, ‘Psicologia e a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais’, ‘Métodos e 

Técnicas de Pesquisa Psicológica’, ‘Psicofarmacologia I’ e ‘Saúde Mental e Psicossomática’.  

Já em relação às Práticas Integrativas IV, as atividades estão voltadas para os 

elementos das teorias e técnicas psicoterápicas. As disciplinas de base para essas práticas são: 

‘Técnicas Psicoterápicas I’, ‘Técnicas de Exames Psicológico II’, ‘Teorias Fenomenológicas e 

Existenciais I’, ‘Psicologia Experimental’, ‘Psiquiatria Básica’ e ‘Prática de Pesquisa’. 

Par melhor integração entre os conteúdos que são estudados em sala de aula e as 

atividades de laboratório, o aluno vivenciará na prática o aprendizado e as discussões teóricas 

e metodológicas acerca das áreas da Psicologia. Primeiro, através das Práticas Integrativas, 

citadas anteriormente, e, de forma mais intensiva, através do Estágio Supervisionado, voltado 

para as ênfases curriculares (Psicologia e Processos Clínicos, Psicologia e Processos de 

Prevenção Promoção da Saúde e Formação de Professores de Psicologia: Docência e 

Psicologia Escolar/Educacional), com apresentação de relatório técnico de atividades. 

Com o intuito de propiciar aos acadêmicos do Curso de Graduação em Psicologia a 

oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no processo de pesquisa, 

estimulando a produção de conhecimento nessa área de conhecimento há na grade curricular o 

desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso (TCC). O desenvolvimento do TCC é 

um componente obrigatório do último ano do curso, conforme distribuído na grade curricular. 

O UNIEURO disponibilizará professores, de acordo com as áreas de interesse dos 

alunos, para as atividades de orientação do trabalho de conclusão de curso.  

A definição e distribuição dos conteúdos curriculares atendem às temáticas definidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (LEI N° 11.645 DE 10/03/2008; 

RESOLUÇÃO CNE/CP N° 01 DE 17 DE JUNHO DE 2004), assim como atende a Política 



             

de Educação Ambiental (LEI N° 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999 E DECRETO N° 4.281 

DE 25 DE JUNHO DE 2002). 

Particularmente no caso das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena, a estrutura curricular do curso traz em todos os períodos 

do Núcleo Comum, disciplinas com a adequação às citadas diretrizes. As seguintes 

disciplinas: ‘Comportamento e Sociedade e ‘Filosofia e Ética’ (1º. Período), ‘Psicologia 

Social e Comunitária’ (3º. Período), ‘Psicologia da Educação e Aprendizagem’ (4º. Período); 

‘Psicologia Escolar’ e ‘Etnopsicologia” (7º. Período); “Psicologia Jurídica” (8º. Período)2, 

dentre outras, abordam em seus conteúdos as questões pertinentes a importância da cultura 

africana e indígena em nosso país.  

No caso das Políticas Ambientas, o curso agrega disciplinas como ‘Comportamento e 

Sociedade’ e ‘Filosofia e Ética’ (1º. Período); ‘Ética Profissional e Bioética’ (3º. Período);    

‘Psicologia Organizacional e do Trabalho’ (6º. Período); ‘Psicologia Escolar’ (7º. Período) e 

‘Psicologia Jurídica’ (8º. Período). 

As disciplinas indicadas, junto a outras, também abordaram o exame de questões 

associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 

disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 

de 30/05/2012. 

 

1.7. METODOLOGIA  

 

A metodologia do Curso de Graduação em Psicologia emprega os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos de formação do psicólogo dispostos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO CNE/CP 5, DE 15 DE MARÇO DE 2011). 

Nesse sentido, o curso organiza a formação de alunos em prol de competências e 

habilidades que sejam desenvolvidas de modo processual no decorrer do curso, percebendo 

cada conhecimento integrado ao outro, em análises teórico-práticas das diferentes perspectivas 

de atuação do psicólogo.  

O Modelo Pedagógico proposto fundamenta-se na metodologia ativa e interativa, com 

práticas interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais precoce 
                                                 
2 Informações detalhadas no Quadro de Requisitos Legais e Normativos presente na página 64, no qual é apresentada uma relação completa 
das disciplinas e seus respectivos períodos/módulos (matriz curricular), com o atendimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena e Políticas de Educação Ambiental, 
assim como atendimento às questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 
 



             

possível, nos diferentes âmbitos da formação do psicólogo, garantindo a diversidade de 

cenários de aprendizagem. A formação do aluno centrada no caráter social do processo 

ensinar-aprender tem como influência à concepção dialética que preconiza o aluno como ser 

histórico e agente de transformações sociais. Dessa forma, o UNIEURO reconhece a 

importância da mediação do professor e outros agentes sociais de formação para o 

favorecimento das múltiplas aprendizagens.  

Com o direcionamento salientado, o Curso de Graduação em Psicologia do 

UNIEURO disponibiliza, aos alunos, aulas didático-pedagógicas teóricas e/ou práticas, com 

aplicação de recursos audiovisuais, que incluem televisão, retroprojetor, Datashow, 

multimídia, entre outros. Os laboratórios para as atividades práticas são equipados segundo as 

necessidades de cada disciplina e respeitando-se o limite máximo de 30 alunos por 

laboratório. 

O ensino é organizado a partir de uma metodologia que favoreça as atividades de 

ensino individualizado/coletivo e estudo teórico. O curso sempre buscará o desenvolvimento 

de programas que privilegiem a descoberta de novas metodologias, enfocando o uso e 

adequação dos recursos audiovisuais e da informática e de novos métodos e técnicas de 

ensino, almejando-se o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico. 

Para o desenvolvimento dessa metodologia, destacam-se as seguintes atividades: aulas 

expositivas, aulas práticas nos laboratórios, aulas práticas em ambientes profissionais, 

seminários e atividades de campo. Serão implementados e revisados continuamente os 

conteúdos e o desenvolvimento dos planos de estudo para que estejam de acordo com a 

atuação do psicólogo.   

O Curso de Graduação em Psicologia desenvolve um currículo integrado, no qual o 

desafio é trabalhar a formação acadêmica dos discentes do curso por problemas, na busca de 

caminhos que viabilizem a abordagem interdisciplinar no contexto do processo de preparação 

de alimentos e paradigmas de restaurantes. 

A metodologia de ensino aprendizagem assim delineada busca: 

1. superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates e 

mesas-redondas, nos quais se procurará estimular o aluno a atividades individual e 

coletiva de construção do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de 

saberes, como acontece usualmente;  

2. conferir ênfase aos trabalhos de pesquisa extraclasse para as diversas disciplinas 

do curso, sendo sugerido que os docentes possam exigir, sempre que possível, a 

realização de trabalhos e artigos de conclusão das disciplinas; 



             

3. recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos professores 

na Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da 

atividade profissional a ser futuramente desempenhada; 

4. valer-se da Internet como ferramenta de multiplicação do saber. 

 

Neste contexto, as práticas pedagógicas a serem empregadas pelo UNIEURO são 

apoiadas em quatro concepções de ensino-aprendizagem: aprendizagem autodirigida; 

aprendizagem baseada em problemas ou casos; aprendizagem em pequenos grupos de tutoria 

e aprendizagem orientada para a comunidade. 

No Curso de Graduação em Psicologia a prática é uma das atividades mais 

proeminentes do processo na formação do aluno, é uma metodologia imprescindível à 

formação das competências delineadas neste documento, bem como objeto fim dos objetivos 

aqui traçados. Para tanto, é de comum acordo entre docentes e discentes, através de decisão de 

colegiado, que os alunos sejam escalados através de sorteio para participarem das aulas de 

Pós-Graduação, atuando como monitores em todas as disciplinas que requeiram a prática. Tal 

conduta além de facilitar o contato do aluno com outros conhecimentos, desenvolve neste uma 

capacidade maior de análise e contextualização, elementos exigidos no campo profissional. 

 

1.8. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

Conforme disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Psicologia (RESOLUÇÃO Nº 5, DE 15 DE MARÇO DE 2011), os estágios supervisionados 

são conjuntos de atividades de formação, programados e diretamente supervisionados por 

membros do corpo docente da instituição formadora, e procuram assegurar a consolidação e a 

articulação das competências estabelecidas. 

O estágio é implantado tendo como referência às ementas contidas no respectivo plano 

de ensino, visando ao desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: (a) 

aplicação dos conhecimentos apreendidos na formação acadêmica; (b) planejamento e 

administração da assistência, bem como a sistematização da assistência e das práticas 

educativas em saúde; (c) observação, planejamento, diagnóstico, acompanhamento, 

implementação, concomitante às ações pedagógicas (intervenção), no âmbito educacional; (d) 

exercício da docência para formação de professores em Psicologia/Psicologia Escolar. 

O estágio tem como finalidades principais: 

I - Aprendizado de competências próprias da atividade profissional; 



             

II - Contextualização curricular; e 

III - Desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

O Estágio Curricular Supervisionado tem os seguintes objetivos: 

I – instrumentalizar o estagiário para a inserção no mercado de trabalho; 

II – propiciar vivências na aquisição de competências para administração do processo de 

trabalho e da assistência integral em psicologia; 

III – proporcionar experiência voltada à gerência de Unidades dos Serviços de Saúde, 

identificando as necessidades da clientela, priorizando-as e planejando a assistência requerida, 

bem como prevendo e provendo os recursos, processos e métodos de trabalho necessários para 

sua implementação e avaliação, de modo a garantir a qualidade da assistência prestada; 

III- ofertar oportunidade para a ampliação do aprendizado e da experiência nos distintos 

espaços educacionais, onde o licenciado possa empregar seus conhecimentos e saberes, na 

elaboração, implementação e avaliação de projetos específicos que visem a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem e compondo equipes psicopedagógicas, além de atuar e 

desenvolver o papel de docente. 

O número de alunos por docente supervisor estará vinculado à disponibilidade dos 

campos de estágio e será de, no máximo, cinco estudantes. Deverá haver a participação dos 

psicólogos dos serviços de saúde e também, da área educacional no planejamento, no 

desenvolvimento, na supervisão e na avaliação das atividades do estudante durante o período 

do estágio. 

As instituições que disponibilizam campos de Estágio devem manifestar seu interesse 

no desenvolvimento das atividades, na supervisão e avaliação do discente. 

O Estágio Curricular Supervisionado terá como referência os seguintes princípios: 

I – criar a vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

II – incentivar o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, visando ao 

aprofundamento da qualificação técnico-científica e ética-política do aluno, o 

desenvolvimento da profissão e divulgação dos conhecimentos produzidos; 

III – desenvolver postura crítica e reflexiva e espírito científico; 

IV – promover respeito aos valores ético-legais da profissão e ao ser humano; 

V – valorizar o exercício da cidadania; 

VI – estimular à participação e o envolvimento do discente: 

a) na construção do conhecimento e no aperfeiçoamento dos Planos de 

Disciplinas; 

b) do Projeto Pedagógico do Curso; 



             

c) na análise da problemática vivenciada e na intervenção na prática profissional 

e nas instituições-campo de Estágio, como elementos desencadeadores de 

processos de mudança e de melhoria da assistência prestada à clientela. 

VII – envolver o psicólogo do serviço no processo ensino-aprendizagem; 

VIII – valorizar o compromisso, de atitudes éticas e solidárias, e da importância da efetiva 

participação nos Serviços e Unidades de Saúde e na área educacional; 

IX – estabelecer compromisso com a apreensão da realidade, diagnóstico, priorização das 

necessidades de saúde da clientela, planejamento, execução, avaliação e aperfeiçoamento da 

assistência, e, também, com a gerência dos serviços de saúde e com o processo de formação 

dos trabalhadores de Psicologia; 

X – promover a valorização dos princípios de universalidade, equanimidade, hierarquização, 

integralidade e resolutividade das ações de saúde em todos os níveis de assistência. 

Conforme exigido pelas Diretrizes Nacionais, o estágio supervisionado do curso de 

Psicologia é estruturado em dois níveis – básico e específico – cada um com sua carga horária 

própria, perfazendo ao todo, no mínimo, 15% (quinze por cento) da carga horária total do 

curso. 

 

1.9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

O UNIEURO dispõe do Programa de Atividades Complementares, que são práticas 

acadêmicas obrigatórias, devendo compor o histórico escolar do aluno e sendo o seu 

cumprimento indispensável para a colação de grau. As Atividades Complementares 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno alarga o seu currículo 

com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso. Orientam-se, desta 

maneira, a estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de forma 

interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional específica. 

Sobretudo, nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, 

notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

As Atividades Complementares incluem projetos de pesquisa, monitoria, iniciação 

científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, 

conferências, visitas técnicas, além de disciplinas optativas, disciplinas oferecidas em outros 

cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de regulamentação e supervisão do 

exercício profissional, ainda que esses conteúdos não estejam previstos no currículo do curso, 



             

mas nele podem ser aproveitados porque circulam em um mesmo currículo, de forma 

interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdos realizados.  

As Atividades Complementares no Curso de Psicologia possuem carga horária total de 

240 horas, dentro da carga horária mínima do curso exigida pela legislação, sendo dividida em 

Atividades Complementares I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, distribuídas do 1º ao 8º semestres, 

relacionadas ao Núcleo Comum.  

Há também o desenvolvimento das Atividades Complementares IX e X, com 20 horas 

a cada semestre (9º e 10º) somando um total de 40 horas, específicas a cada ênfase: 

‘Psicologia e Processos Clínicos’ e ‘Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da 

Saúde’.  

As Atividades Complementares devem ser cumpridas ao longo do curso e fora da 

realização plena das aulas teóricas e práticas. As Atividades Complementares se constituem 

componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, 

sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

As Atividades Complementares e de Extensão são práticas acadêmicas obrigatórias 

para todos os alunos do Curso de Graduação em Psicologia. 

A realização dessas atividades, a par de constituir requisito essencial à conclusão do 

curso, visa ao atendimento das seguintes finalidades: 

• Fortalecer a articulação entre teoria e prática por meio de atividades, 

individuais e coletivas, de ensino e extensão, permitindo a transversalidade do 

currículo; 

• Incentivar o desenvolvimento da autonomia do aluno na busca do saber dentro 

e fora da sala de aula; 

• Permitir a flexibilização do currículo do curso, de forma a possibilitar a 

descoberta de aptidões e o aprofundamento de conteúdos temáticos de interesse 

do graduando; 

• Estimular a reflexão crítica e a prática de estudos independentes, almejando a 

uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 

• Incentivar o engajamento do aluno em atividades e experiências dentro e fora 

do ambiente acadêmico; 

• Favorecer o relacionamento e a convivência entre os diversos grupos sociais 

inseridos no contexto da instituição de ensino. 

Além do enriquecimento interdisciplinar voltado ao aperfeiçoamento do futuro 

profissional, a participação do aluno na realização dessas atividades constitui o marco 



             

inicial de uma formação profissional do aluno. 

As Atividades Complementares estão previstas em regulamento próprio (Apêndice B), 

diversificando as atividades de ensino e extensão. O regulamento menciona a forma, o 

conteúdo e o processo para validação das atividades complementares. Tais atividades 

representam um complemento dinâmico ao ensino ministrado em sala de aula. Algumas 

atividades são oferecidas pela IES e o aluno poderá também realizar atividades externas, em 

outras entidades ou instituições de ensino. 

Todo aluno deverá cumprir um total de 260 horas complementares, como requisito 

essencial para colação de grau, sendo que estas horas não podem ser cumpridas em uma 

única modalidade, mas deverão ser divididas em pesquisa, extensão, seminários, simpósios, 

congressos, conferências, iniciação científica, estágios extracurriculares e disciplinas não 

previstas no currículo pleno, observado o limite máximo de 120 horas em cada grupo de 

atividade previsto. 

As Atividades Complementares serão desenvolvidas em grupos fundamentais, a que 

correspondem as seguintes modalidades e pontuações correspondentes à carga horária 

cumprida, conforme disposto no Regulamento de Atividades Complementares do UNIEURO: 

1- ATIVIDADES DE ENSINO (Cômputo máximo de 120h): incluem disciplinas 

extracurriculares, cursos de informática, cursos de língua estrangeiras, monitoria e cursos de 

capacitação relacionados à área; 

2- PESQUISA E EXTENSÃO (Cômputo máximo de 120h): participação em projetos de 

iniciação científica; projetos de extensão comparecimento ou apresentação de trabalhos em 

eventos culturais, técnicos ou científicos; publicação de artigo, ensaio, monografia, livro ou 

similar; comparecimento em bancas de defesas de monografia, dissertações e teses; e 

atividades de representante de turma. 

3- ESTÁGIO EXTRACURRICULAR (não obrigatório) (Cômputo máximo de 120h). 

4- NÚCLEOS TEMÁTICOS (Cômputo máximo de 120h): Participação do aluno em grupos de 

estudo voltados à discussão, reflexão e sistematização de temas relevantes. 

 
Quadro 1 - Grupos de Atividades Complementares 

 
Grupo I 

ATIVIDADES DE 
ENSINO 

 

Aproveitamento de disciplinas 
 

Carga Horária especificada no 
histórico 

Curso de Informática 
Curso de línguas estrangeiras 

Carga Horária especificada no 
histórico 

Monitoria Horas destinadas por disciplina 
Curso ou palestra via internet 05 horas no máximo 

 
 

Participação em projetos de pesquisa 
do UNIEURO, em projeto financiado 

 
20 horas 



             

 
Grupo II 

PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 

com recursos públicos ou outro 
projeto mediante aprovação da 
Coordenação  
Participação e/ou monitoramento em 
projetos de extensão, eventos,  
assistência e/ou atendimento à 
comunidade em geral 

Horas destinadas por atividade 

Comparecimento ou apresentação de 
trabalhos em eventos culturais, 
técnicos ou científicos  

Limite de 40 horas por evento 
Certificado sem carga horária 4 

horas por dia. 
Publicação de artigo, ensaio, livro ou 
similar.  

Limite de 40 horas por atividade. 

Atividades de Representante de 
Turma 

30 horas por semestre 

Grupo III 
ESTÁGIO 

EXTRACURRICULAR 
(não obrigatório) 

 

Estágio estudantil Metade da carga horária 
especificada nos certificados. 

 

As horas de atividades complementares são concedidas mediante a apresentação de 

documentos comprobatórios, como relatório ou certificado da atividade. 

 

1.10. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Curso de Graduação em Psicologia desenvolverá trabalho de conclusão de curso 

(TCC), visando a aprofundar a consciência de que os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso se justificam na medida em que são transportados para a realidade dos respectivos 

campos de atuação. O objetivo do TCC é o de despertar vertente investigativa e científica do 

profissional que está se formando, desenvolvendo consciência crítico-analítico. A estrutura 

curricular do Curso de Graduação em Psicologia prevê carga horária específica para a 

elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso.  

O UNIEURO disponibilizará professores, de acordo com as áreas de interesse dos 

alunos, para as atividades de orientação do trabalho de conclusão de curso. Um dos objetivos 

do TCC é propiciar aos acadêmicos a oportunidade de compreender e apreender os elementos 

envolvidos no processo de pesquisa, estimulando a produção de conhecimento nessa área de 

conhecimento. 

O Trabalho de Conclusão Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, a ser 

desenvolvido nos 9º e 10º períodos do Curso de Psicologia do UNIEURO. Consiste em um 

trabalho científico, sob a forma de pesquisa bibliográfica e/ou de campo, desenvolvida pelo 

aluno, sob a orientação docente. 



             

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em uma pesquisa, orientado por docente 

da IES, e relatada sob a forma de monografia ou outra modalidade, abrangendo ramo afim à 

área de sua graduação. Especificamente, deve propiciar aos alunos a ocasião de demonstrar o 

grau de habilitação adquirido, o aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, à 

consulta de bibliografia especializada e ao aprimoramento da capacidade de interpretação e 

crítica das diversas ciências e de sua aplicação. 

 

1.11. APOIO AO DISCENTE  

 

O Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente (NADD) é um órgão de apoio à Pró-

Reitoria Acadêmica e apresenta os seguintes objetivos: 

 Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional; 

 Prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos; 

 Garantir aos alunos o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 

administrativas. 

O Núcleo é constituído por um coordenador, designado pelo Reitor. Por meio do 

NADD, o UNIEURO dispõe de Ouvidoria e de atendimento extraclasse, apoio 

psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento, em programa sistemático, para 

atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do 

corpo discente de todos os seus cursos de graduação.  

Há o acompanhamento psicopedagógico aos alunos e subsídios para melhoria do 

desempenho de alunos que apresentem dificuldades. O Núcleo contribui para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, fomentando as motivações, 

promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de 

aconselhamento e assegurando a adaptação, especialmente, dos ingressantes. 

O NADD possui ainda iniciativas para atender os discentes com necessidades 

especiais. 

 

 

Atividades de Nivelamento 

 

Com o objetivo de recuperar as carências de formação dos ingressantes no Curso de 

Psicologia o UNIEURO oferece, ainda, aos seus alunos, os cursos de nivelamento. Frente à 



             

importância do uso correto da língua portuguesa, são ministrados cursos de gramática e 

redação e também o domínio básico da matemática.  

Esses cursos dispõem-se a atender às dificuldades básicas dos alunos que não 

consigam acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar 

agregando os alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e aqueles que 

necessitam de reforço das bases do ensino médio. Os cursos têm uma carga horária de 40 

horas. As aulas são realizadas aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos. 

 

Atendimento Extraclasse 

 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenadoria do Curso, pelos 

professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, com jornada semanal 

específica para atendimento ao aluno, assim como pelo Apoio Psicopedagógico ao Discente. 

 

Organização Estudantil 

 

O UNIEURO incentiva o corpo discente a organizar o Diretório Acadêmico, como 

órgão de sua representação, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado na 

forma da Lei. 

Compete aos Diretórios Acadêmicos, regularmente constituídos, indicar o 

representante discente, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada a acumulação 

de cargos. Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação estudantil poderá ser feita 

por indicação do Colegiado de alunos eleitos como representantes de classes, nos termos das 

normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico. 

 

Acompanhamento de Egressos 

 

O UNIEURO está implantando Programa de Acompanhamento dos Egressos, tendo 

como objetivo estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-alunos, desencadeando 

ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, foram adotadas algumas ações, tais como: 

- criação de base de dados, com informações atualizadas dos egressos; 

- criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante esse grupo, 

oferecendo espaços de debates acerca de sua vida profissional e atuação social; 



             

- disponibilização aos egressos de informações referentes a eventos, cursos, atividades 

e oportunidades oferecidas pelo UNIEURO, a fim de promover relacionamento contínuo entre 

a Instituição e seus egressos. 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar uma linha 

permanente de estudos e análises acerca dos alunos egressos, a partir das informações 

coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional 

para o mercado de trabalho.  

 

Formas de Acesso 

 

O ingresso aos cursos de graduação e pós-graduação do UNIEURO é feito mediante 

processo de seleção. As normas do processo seletivo são fixadas pelo Conselho Universitário 

(CONSU), com o escopo de assegurar a igualdade de oportunidade a todos os candidatos, com 

o cumprimento das normas estatuárias e regimentais do IES e dos regulamentos do MEC.  

As principais formas de acesso aos Cursos são as seguintes:  

a) Processo Seletivo Discente (Vestibular): é realizado semestralmente e aberto a 

candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou equivalente. As 

inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra no site 

institucional www.unieuro.edu.br, de forma resumida, do qual devem constar, pelo 

menos: denominação e habilitações de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial da 

União, ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do 

CONSU; número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso; número de 

alunos por turma; local de funcionamento de cada curso; normas de acesso; e prazo de 

validade do processo seletivo; 

b)  Transferência externa: processo seletivo para alunos de outras instituições de ensino 

superior, transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou ainda de outras 

áreas. Respeitando-se os prazos divulgados no Calendário Acadêmico do UNIEURO; 

c) Vaga de graduado: vagas para portadores de diploma de graduação são destinadas a 

candidatos que, já tendo concluído um Curso Superior, desejam fazer novo curso de 

graduação; 

d) PROUNI: Destinado aos alunos selecionados no processo seletivo do PROUNI. Para 

concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do Ensino 

http://www.unieuro.edu.br/


             

Médio (ENEM), na edição imediatamente anterior ao processo seletivo do PROUNI, 

obter a nota mínima nesse exame, estabelecida pelo MEC. Deve, também, ter renda 

familiar de até três salários mínimos por pessoa, e satisfazer a uma das condições 

abaixo: a) ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola 

privada com bolsa integral da instituição; b) ter cursado o ensino médio parcialmente 

em escola pública e parcialmente em escola privada com bolsa integral da instituição; 

c) ser pessoa com necessidades especiais; d) ser professor da rede pública de ensino 

básico, em efetivo exercício, integrando o quadro permanente da instituição, e estar 

concorrendo a vaga em curso de licenciatura, normal superior ou Pedagogia. Neste 

caso, a renda familiar por pessoa não é considerada. 

O Processo Seletivo dos itens é classificatório, sendo, entretanto, eliminado o 

candidato que obtiver nota zero na prova de conhecimento, na prova de redação ou faltar ao 

concurso. 

A classificação é feita na ordem decrescente do resultado final até o limite de vagas 

ofertadas. Em casos de candidatos ocupando idêntica classificação, faz-se o desempate 

considerando-se, consecutivamente: a) a maior nota na prova de conhecimento; b) a maior 

nota na prova de redação. 

Os candidatos classificados, até o limite de vagas, são convocados para a matrícula por 

meio de listagens disponibilizadas na página eletrônica do UNIEURO. 

 

Acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia e de Graduação 

 

O processo seletivo para os cursos superiores de tecnologia e de graduação, realizado 

semestralmente, é aberto a candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou 

equivalente. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra em 

www.unieuro.edu.br, no mínimo, quinze dias antes da realização da seleção e, de forma 

resumida, na imprensa local, do qual devem constar, pelo menos: 

I. denominação de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

II. ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial 

da União ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do CONSU; 

III. número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso e habilitação; 

http://www.unieuro.edu.br/


             

IV. número de alunos por turma; 

V. local de funcionamento de cada curso; 

VI. normas de acesso; 

VII. prazo de validade do processo seletivo. 

 

São reservadas 20% das vagas para os candidatos aprovados na prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

Acesso aos Cursos de Pós Graduação 

 

A seleção aos cursos e programas de pós-graduação é aberta a candidatos que já 

tenham concluído a graduação, conforme edital previamente publicado em 

www.unieuro.edu.br, no qual constam as etapas e procedimentos ao processo seletivo. 

 

Acesso por Transferência 

 

A transferência é a forma de ingresso para aluno regularmente matriculado em outro 

estabelecimento de ensino superior – nacional ou estrangeiro, que deseja ingressar no 

UNIEURO. A efetivação da transferência depende da observância dos critérios legais, da 

existência de vaga no curso pleiteado e da análise do currículo, indicando a dispensa ou 

indigência de adaptação para integralização da matriz curricular. 

 

Acesso para Graduados 

 

Os alunos já graduados no UNIEURO, ou em outra Instituição de Ensino Superior, 

tem a oportunidade de fazer uma nova graduação, com aproveitamento das disciplinas 

básicas, cursadas na primeira graduação, sem necessidade de fazer processo seletivo. A 

efetivação da matrícula dependerá da comprovação da graduação e do cumprimento dos 

demais requisitos legais. 

 

 

 

 

 

http://www.unieuro.edu.br/


             

1.12. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO  

A avaliação do Curso de Graduação em Psicologia é (será) desenvolvida 

regularmente, por meio do estudo do desempenho do curso e dos aspectos relativos ao 

atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de 

trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações legais vigentes, é realizada em dois 

níveis: o Interno e o Externo, em sintonia com o programa de avaliação institucional do 

UNIEURO que tem como referência o SINAES.  

PRIMEIRO NÍVEL: AVALIAÇÃO INTERNA 

1. Planejamento Participativo 

Preliminarmente, é realizado um levantamento de percepção dos participantes através 

de reuniões envolvendo a Direção, seu Colegiado de Curso e Coordenação dos Cursos, para 

traçar as linhas de diretrizes do processo avaliativo. 

2. Levantamento dos Indicadores  

Identificam-se os indicadores qualitativos e quantitativos das áreas de ensino e da 

gestão administrativa que englobam as ações do UNIEURO. Possíveis indicadores:  

Dimensão Administrativa: espaço disponível e adequado para o desenvolvimento dos 

trabalhos; taxa de alunos por docente; hora aula por docente (média); custo de ensino por 

aluno; acervo bibliográfico; número de laboratórios; utilização dos multimeios; taxa de alunos 

graduados; taxa de alunos evadidos; taxa de ociosidade (vagas preenchidas x vagas 

oferecidas); 

 

Dimensão Ensino:  

Com relação ao docente: titulação, política de atualização, experiência e 

competência técnica; compromisso com o projeto político pedagógico; qualidade e 

número de produção acadêmica; desempenho dos docentes; número de projetos de 

pesquisa financiados e não financiados.  



             

Com relação aos discentes: número de discentes participando em projetos de 

pesquisa; desempenho dos alunos; compromisso e participação das atividades da 

escola.  

Com relação ao Currículo: pertinência dos conteúdos relacionados com o curso; 

relação com a realidade socioeconômica; fundamentação teórico-metodológica; 

métodos utilizados no UNIEURO e avaliação adotada. 

3. Definição dos Instrumentos e Coleta de Dados 

Nesta etapa são definidos as técnicas e os instrumentos para coletar dados 

quantitativos e qualitativos. Com relação aos docentes, técnico-administrativos e integrantes 

da direção, toda a população preenche o instrumento de avaliação. Enquanto, aos discentes a 

amostra corresponde a 50% ou 100% do número de matrículas. 

Os instrumentos são elaborados pela Comissão Própria de Avaliação. Três 

questionários, a partir dos indicadores selecionados pela comissão, dentre as relacionadas 

previamente pelos envolvidos no processo avaliativo. 

Os questionários têm um campo comum que visa à avaliação dos Cursos do 

UNIEURO e um específico para a autoavaliação do discente, do docente, dos integrantes da 

direção e dos colaboradores da área técnica administrativa. 

Eles são constituídos, prioritariamente, de questões fechadas, embora se reserve o 

espaço para a expressão de opiniões pessoais que propiciem o aprofundamento qualitativo dos 

itens previamente construídos. 

4. Sensibilização da Comunidade Acadêmica e Técnica Administrativa 

Dentro da proposta de envolvimento acadêmico, técnico e docente em uma 

participação efetiva são realizadas reuniões com todas as turmas dos diferentes cursos, com 

docentes e técnicos administrativos para sensibilizá-los quanto à importância da participação e 

os objetivos de todo o processo avaliativo. 

5. Tratamento dos Dados e Comunicação dos Resultados 

A comissão de avaliação encarrega-se de apurar os instrumentos e de interpretar os 

dados por meio do programa de Avaliação Institucional comprado da Cadsoft. Os resultados 

obtidos por meio de questões fechadas são submetidos a estatísticas descritivas do programa. 



             

Enquanto, que os disponibilizados por meio de questões abertas são categorizados por uma 

análise de conteúdo (busca de sentido das citações). 

Os resultados são comunicados e divulgados a toda a comunidade acadêmica por meio 

de relatório que inclui conclusões e recomendações. A utilização dos resultados é motivo de 

discussão em reunião com a comunidade acadêmica, após a divulgação do relatório. 

 

SEGUNDO NÍVEL: AVALIAÇÃO EXTERNA 

Esta tem como função a complementação da avaliação interna realizada pelo 

UNIEURO. Apresenta como referência dois pontos estratégicos: a autoavaliação da 

Instituição e a análise de uma comissão externa, com o objetivo de conferir credibilidade ao 

processo. Para tanto, é contratada uma consultoria externa. 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

O processo de avaliação é conduzido por uma Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Os membros, eleitos por seus pares, são representantes da comunidade acadêmica e da 

sociedade local. 

No curso é designada uma Comissão Setorial de Avaliação – CSA, composta pelo 

Coordenador, dois funcionários técnico-administrativos (graduação e pós-graduação), dois 

professores (graduação e pós-graduação), dois alunos (graduação e pós-graduação) e dois 

representantes da sociedade civil organizada.  

Os membros da CPA são orientados pelos assessores externos nos conceitos de 

avaliação, nos métodos de avaliação, na obtenção e coleta de informações, na sua análise e na 

elaboração de relatórios. 

São alocados fundos específicos para a CPA com a finalidade de garantir a 

continuidade do processo de maneira permanente e cíclica.  

Resultados da Avaliação 

Os resultados da avaliação são fornecidos à Direção Geral, aos órgãos colegiados e aos 

interessados (coordenador do curso, professores e alunos, etc.), com o objetivo de comparar a 

situação existente com a situação ideal desejada. Os resultados devem contribuir para a 

tomada de decisões acerca de mudanças que deverão ser introduzidas com o fim de se obter a 

melhoria desejada.  



             

No final do processo, a partir da avaliação de todos os cursos e a avaliação global da 

Instituição, é elaborado e publicado um Relatório da Instituição. 

 

1.13. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICs – NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

O Curso de Graduação em Psicologia utiliza, de forma articulada, diferentes 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) no processo de ensino-aprendizagem. O 

uso diversificado das TIC´s possibilita ampliar as estratégias de aprendizagem, permitindo 

diferentes graus de aprofundamento dos conteúdos na plataforma Moodle. As tecnologias de 

informação e comunicação (TIC´s) previstas no processo de ensino e aprendizagem são 

dirigidas para atender de maneira excelente o corpo docente e discente da Instituição. 

A sala dos professores é equipada com 10 terminais conectados à internet; impressora 

Laser Brother HL-5450DN; dois pontos livres para acesso à internet, por meio de pontos de 

rede; 25 pontos de acessos à rede sem fio, que permitem o acesso à internet de qualquer lugar 

da IES. Por meio do site da Instituição o professor pode disponibilizar material didático e 

avisos aos alunos. 

Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permite ter acesso ao 

site da Instituição, seu projeto pedagógico, ao seu e-mail e ao banco de dados PROQUEST, a 

qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer computador com acesso à internet. 

Além dos 25 pontos de acesso à rede sem fio, que permitem conexão à internet de 

qualquer lugar da instituição, atualmente o UNIEURO disponibiliza 191 equipamentos para 

usos acadêmicos, no período de 8:00h às 22:35h, distribuídos em laboratórios, equipados com 

Datashow. 

O UNIEURO, ainda coloca à disposição, de seus docentes e alunos, recursos 

audiovisuais e Multimídia, por meio do apoio didático-pedagógico: entre eles Projetores 

multimídia, aparelhos de DVD, TVs de 29 polegadas, microfones com caixa de som portátil, 

microfones com fio, microfones sem fio com speakers, telas retráteis com tripé. 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a utilidade do 

referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do NTI que avaliará e, 

se aprovado pelo Diretor Geral, encaminhará ao setor de compras. 

Recentemente, o UNIEURO adotou a forma de licenciamento Microsoft Campus 

Agreement, que permite a instalação ilimitada nos laboratórios de inúmeros softwares, 



             

incluindo fornecimento de licenças para alunos, versões betas de aplicativos e bibliotecas de 

desenvolvimento. 

A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de 

última geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de informações, 

envio de mensagens para o contato com instituições de ensino. 

O UNIEURO, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, 

disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da instituição. A IES 

ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, não permitindo acesso a 

sites de conteúdos inadequados. 

A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e em outros ambientes é gratuita para alunos e professores. 

A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de alunos, para que 

possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. Atualmente o UNIEURO 

conta com um link dedicado de 10MB com a GVT. 

 

1.14. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  

 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também contemplar sua 

reflexão no sentido de decidir acerca das alternativas e estratégias que são selecionadas para a 

resolução desses problemas. A avaliação não pode ser considerada simplesmente em relação à 

aprendizagem, mas também em referência ao ensino praticado pelo professor. A avaliação é o 

momento que o docente utiliza para também avaliar-se como parte do processo ensino-

aprendizagem. 

A avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem como um todo articulado 

incidindo a prática de avaliação em relação a determinados critérios e instrumentos 

(frequência e o aproveitamento do aluno) nas seguintes atividades: pesquisa, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, provas escritas e orais, estágios, atividades práticas 

e monografias.  

Nesse sentido, o Graduação em Psicologia obedece a uma sistemática de avaliação 

criteriosa, por meio do acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelos 



             

docentes, utilizando, portanto, como instrumentos de registro de dados, os planos de ensino e 

diários de classe. 

Ao início de cada semestre o corpo docente apresenta o plano de ensino, em que 

constam ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, sistema de 

avaliação e bibliografia da disciplina. 

Em cada período letivo haverá, obrigatoriamente, as seguintes verificações formais: 

 

 

 

 

O resultado de cada avaliação será expresso em notas de zero a dez, em número inteiro 

ou em número inteiro mais cinco décimos. A nota final do aluno, em cada componente 

curricular, será o resultado da média aritmética simples das provas parciais (N-1 e N-2), sendo 

facultada a substituição da menor nota parcial pelo resultado da Prova Substitutiva. 

Os procedimentos técnico-metodológicos para a elaboração das provas por 

competências, em cada disciplina e em cada período letivo, constituem-se temáticas do 

Programa de Capacitação do Docente que é oferecido a cada semestre. 

Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos de normalização de trabalho 

científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo que, na 

modalidade de trabalho em grupo, o docente deverá adotar critérios para avaliação individual, 

não podendo ser superior a 30% do total da nota. 

O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares ao processo de 

avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio Supervisionado, às 

Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso. 

 

1.15. NÚMERO DE VAGAS  

O Curso de Graduação em Psicologia baseia-se no oferecimento de 200 vagas anuais 

(RESOLUÇÃO CONSU N. 019/2014). Para a definição do quantitativo de vagas a instituição 

trabalha com critérios como a dimensão do corpo docente e condições de infraestrutura da 

IES. 

Prova Parcial 1 (N1), conteúdo ministrado no primeiro bimestre; 

Prova Parcial 2 (N2), conteúdo ministrado no semestre letivo; 

Prova Substitutiva (NS), unidades temáticas de todo o semestre letivo. 

 

 



             

1.16. INTEGRAÇÃO COM A REDE PÚBLICA DE ENSINO 

Foi realizado o convênio com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

para o curso de Psicologia do UNIEURO, atendendo então, os estudantes de graduação tendo 

a oportunidade de serem inseridos provavelmente no Programa Saúde na Escola e,  bem 

como em atividades direcionadas ao ensino básico, ao atendimento especializado e  ao 

atendimento psicopedagógico. 

1.17. INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE E O SUS 

Foi realizado o convênio com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para 

o curso de Psicologia, atendendo então, os estudantes inseridos no Programa Saúde na 

Família, DST/Aids; PSF; Educação em Saúde; PNASH-Psiquiatria e Programa de 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dentro 

das proposta e ações do SUS. 

2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL  

 

O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem qualidades de 

educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores 

explicitados no Estatuto e neste Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e demais 

normas aprovadas pelos colegiados superiores do UNIEURO.  

A seleção do corpo docente é feita com base nas normas fixadas pela Câmara de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). O regime de trabalho dos professores é disciplinado no 

Plano de Carreira Docente, respeitada a legislação trabalhista. 

Os membros do corpo docente são contratados por indicação da Coordenadoria de 

Curso, respeitada a legislação vigente e as normas de recrutamento, seleção e admissão 

fixadas pelo CEPE. Cabe a cada Coordenadoria de Curso comprovar a necessidade da 

contratação de docentes, fazendo o exame das credenciais dos interessados. 

O quadro docente do UNIEURO é integrado por: 

Professor Doutor - aquele que possui título de doutor, obtido em curso nacional ou 

equivalente estrangeiro, ou de livre-docente. 

Professor Mestre - aquele que possui título de mestre, obtido em curso nacional ou 

equivalente estrangeiro.  



             

Professor Especialista - aquele que possui certificado de especialização, em nível 

de pós-graduação, na área em que irá atuar, de acordo com a legislação vigente, 

com o mínimo de trezentos e sessenta horas-aula, 

 

Podem ser contratados Professores Visitantes e Professores Colaboradores, em caráter 

eventual ou por tempo determinado. A presença do professor às reuniões do colegiado ao qual 

pertença é obrigatória e inerente à função docente. Pode ser concedida ao professor licença 

para estudo, de acordo com normas estabelecidas pelo CEPE. 

São atribuições dos membros do quadro docente: 

• Assumir, por designação da Coordenadoria do respectivo Curso, encargos de ensino, 

pesquisa e extensão; 

• Assumir, superintender e fiscalizar o processo de docência, de pesquisa, de extensão e 

da avaliação da aprendizagem no âmbito da disciplina sob sua responsabilidade; 

• Observar as normas estabelecidas e a orientação dos órgãos administrativos, 

especialmente no que se refere ao cumprimento da carga horária e do programa de 

ensino; 

• Encaminhar, à Coordenadoria do respectivo Curso, antes do início de cada período 

letivo, os planos de ensino e atividades a seu encargo; 

• Registrar, no diário de classe ou instrumento correspondente, a matéria ministrada, a 

frequência dos alunos às aulas programadas e outros dados referentes às disciplinas e 

turmas de alunos sob sua responsabilidade; 

• Encaminhar, na forma estabelecida pelo CEPE, os resultados do trabalho escolar de 

cada um dos seus alunos em termos de frequência e aproveitamento; 

• Participar das reuniões, para as quais for convocado; 

• Cumprir os encargos e participar de comissões sempre que indicado, no interesse do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

Ao professor é assegurado: 

• Reconhecimento como competente em sua área de atuação; 

• Acesso ao seu aprimoramento profissional; 

• Infraestrutura adequada ao exercício profissional. 

• Remuneração compatível com sua qualificação. 

• Participação no processo de elaboração do projeto institucional e no projeto 

pedagógico do curso.  



             

 

O professor do Curso de Graduação em Psicologia tem a responsabilidade de formar 

futuros profissionais, competentes ética e politicamente, para atuarem na realidade 

profissionalmente das áreas de gestão de unidades de produção de alimentos e alimentação, 

onde serão inseridos. 

Ao professor será atribuída, além da função de organizar e desenvolver um ensino 

técnico e científico, também a de integralizar conteúdos e experiências que favoreçam a 

formação do cidadão. 

Dessa forma, o professor deverá ser capaz de superar alguns paradigmas que se opõem 

a uma renovação desejada e indispensável para a atualização e ampliação do papel do 

psicólogo, no sentido de participar da transformação social, que visa à inclusão e ao 

rompimento de muitas e já ultrapassadas regras.  

Devemos considerar que, com a visão do pensamento crítico, é necessária uma 

concepção pedagógica progressista. O desafio que se impõe ao professor é o de levar o aluno 

não somente a compreender os conteúdos, mas de transformá-los em habilidades que 

promovam práticas inovadoras e impactantes, que resultem na melhoria da qualidade de vida 

da população e em melhor visibilidade deste profissional no campo do trabalho. Para tal, 

trabalhar a formulação crítica e o processo decisório são os eixos de sua missão. 

As metodologias de ensino, juntamente com o perfil do professor, são os instrumentos 

que poderão viabilizar e testar estas concepções. Quando admitimos ‘testar’ significa que este 

é um processo em construção, a ser aperfeiçoado continuamente. Nesse sentido, consideramos 

a importância de formarmos um corpo docente que se capacite e evolua conjuntamente.  

Os docentes que compõem o Curso de Graduação em Psicologia tem formação básica 

direcionados às matérias específicas do curso, ainda se estendendo às tituações de mestrado e 

doutorado.  

 

2.1. ATUAÇÃO DO  NÚCLEO ESTRUTURANTE - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do UNIEURO é composto pela coordenação do 

curso e cinco professores previstos para os dois primeiros anos do curso, todos em regime de 

trabalho integral ou parcial, conforme determina a Resolução do CONAES nº 1, de 17 de 

junho de 2010, e tem a função precípua da implementação e melhoria do Projeto Pedagógico 

do Curso de Graduação, contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso, para a integração curricular interdisciplinar, desenvolvimento de linhas de pesquisa e 



             

extensão, entre outras funções. Vale ressaltar que, todos os componentes do NDE 

participaram da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e possuem responsabilidade e 

compromisso com sua implantação. 

 

2.2. ATUAÇÃO DO(A) COORDENADOR(A)  

 

Conforme delimitações empregadas no Art. 24, Seção II do Estatuto do UNIEURO, 

aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de março de 2005 

(DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 022/2013, de 10 

de outubro de 2013, a Coordenadoria de Curso é exercida por professor, designado pelo 

Reitor, atendidas as normas específicas. Em caso de ausência, o Coordenador de Curso é 

substituído por professor designado pelo Reitor. 

Nos diversos âmbitos de atuação, compete ao Coordenador de Curso: 

I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso e 

representá-lo; 

II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas 

do Conselho de Curso e dos órgãos superiores; 

III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso; 

IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas; 

V – decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e atividades; 

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência ou 

emergência comprovados; 

VIII – designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

IX – acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo; 

X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;  



             

XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento 

Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 

XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das 

atividades do Curso; 

XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de suas 

atividades de apoio técnico-administrativo;  

XV – delegar competência. 

 

O coordenador do curso está contratado no regime de 40 horas semanais (Tempo 

Integral). 

 

2.3. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE  

 

As atribuições do Conselho de Curso estão definidas no Art. 22 do Estatuto do 

UNIEURO, aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de 

março de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 

022/2013, de 10 de outubro de 2013. 

O Conselho de Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato - por 

cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e por um 

representante discente. 

Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o 

representante estudantil. 

Compete ao Conselho do Curso: 

I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua; 

II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo 

programático de cada disciplina e atividade; 

III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela 

administração superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 

IV – decidir, em grau de recurso, com referência à aceitação de matrículas de 

alunos transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de 



             

estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o 

Regimento Geral e demais normas aplicáveis; 

V – deliberar, em primeira instância, acerca dos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão de sua área; 

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas 

para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, 

professores para participarem de cursos de pós-graduação;  

VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

O Conselho de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, com a 

presença de cinco professores da instituição (além da coordenação) e um representante 

discente.  

 

 

3. INFRAESTRUTURA  

 

 

3.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL – TI  

 

O Curso de Graduação em Psicologia possui em sua estrutura física gabinetes de 

trabalho para os professores que atuam em tempo integral (TI) e tempo parcial (TP) na 

pesquisa e extensão, orientação de monografia, além do NDE. A sala é equipada com mesas, 

cadeiras, arquivos, computadores conectados à internet Wireless e banda larga, impressora. 

Salienta-se que estes espaços são excelentes considerando os aspectos que envolvem 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade. 

Há também as instalações destinadas aos docentes de maneira geral: uma sala dos 

professores com 180 m², uma sala de reuniões e uma sala de descanso, ambas com 30 m². 

Esses ambientes são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices 

estabelecidos por normas próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e 

suficientes para o desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às 



             

necessidades das atividades de docência. Diariamente, são executados serviços de limpeza, 

manutenção e conservação de móveis, pisos e equipamentos. 

 A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores em regime 

parcial ou integral de trabalho. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado 

ainda à sala de professores há uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos.  

Por conseguinte, deve se ressaltar que a existência de uma sala de professores 

devidamente estruturada como a supracitada, junto à presença de uma sala de descanso e 

demais espaços físicos interligados, permite o atendimento de forma suficiente como um 

gabinete de trabalho. 

 

3.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS  

 

O curso oferece gabinete de trabalho equipado para o coordenador do curso e para os 

integrantes do NDE, segundo a finalidade. As instalações da Coordenação do Curso de 

Graduação em Psicologia constituem-se de uma sala com dimensão de 09 m2, com 

computador, telefone, equipamento e mobiliário específicos, suficientes para o 

desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. 

 

3.3 SALA DE PROFESSORES  

 

As instalações destinadas aos docentes agregam uma sala de professores com 180 m², 

uma sala de reuniões e uma sala de descanso, ambas com 30 m². Esses ambientes são 

suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas 

próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades das atividades 

de docência. Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de 

móveis, pisos e equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores em regime 

parcial ou integral de trabalho. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado 

ainda à sala de professores há uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos.  

 



             

3.4 SALAS DE AULA  

 

As salas de aula, previstas para os dois primeiros anos do curso estão equipadas, 

segundo a finalidade e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade proposta, com dimensões que 

variam de 50 a 70 m2, cuja capacidade destina, no mínimo, 1,2 m2 por aluno.  

Todas as salas de aula apresentam dimensões e acústica adequadas para atender à 

quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem aos 

índices estabelecidos por normas para salas de aula. O mobiliário e aparelhagem específica 

são suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente executados serviços de limpeza 

e manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos e equipamentos existentes. 

 

3.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

 

O acesso a equipamentos de informática pelos docentes ocorre principalmente pela 

Sala dos professores. Esse espaço é equipado com 15 terminais conectados à internet; 

impressora Laser Ricoh AP 400N; dois pontos livres para acesso à internet, através de pontos 

de rede; 11 pontos de acessos à rede sem fio, que permitem o acesso a internet de qualquer 

lugar da IES. 

Por meio do site da Instituição, o professor pode disponibilizar material didático e 

avisos aos alunos. Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permite 

ter acesso ao site da Instituição, ao seu projeto pedagógico, ao seu e-mail e ao banco de dados 

BVS e BIREME a qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer computador com acesso à 

internet.  

Para o acesso dos alunos a equipamentos de informática, além dos 11 pontos de acesso 

à rede sem fio, que permitem conexão à internet de qualquer lugar da Instituição, atualmente o 

UNIEURO disponibiliza 160 equipamentos para usos acadêmicos, no período de 8:00h as 

22:35h, distribuídos em laboratórios, equipados com Datashow, de acordo com a 

especificação a seguir: 

Quadro 7 - Laboratórios de Informática no UNIEURO 

Laboratório I (44 terminais) 
Área (m2): 120 m2 
*29 máquinas 
Tipo de CPU: Celeron 500 
Espaço em disco: 10 GB 

Laboratório II (12 terminais) 
Área (m2): 60 m2 
10 máquinas 
Tipo de CPU: Semprom 2800+ 
Espaço em disco: 40 GB 



             

Ano de aquisição: 2000 
Em rede: sim 
*4 máquinas 
Tipo de CPU: Atlhon 2600+ 
Espaço em disco: 40 GB 
Ano de aquisição: 2003 
Em rede: sim 

Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2000 
 

Laboratório III (34 terminais) 
Área (m2): 120 m2 
Tipo de CPU: Pentium III 850 
Espaço em disco: 20 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2001 

Laboratório IV (15 máquinas) 
Área (m2): 40 m2 
Tipo de CPU: Pentium III 1.1 
Espaço em disco: 20 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2001 

Laboratório V (28 terminais) 
Área (m2): 80 m2 
Tipo de CPU: Celeron 500 
Espaço em disco: 10 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2000 
 

Laboratório VI (25 terminais) 
Área (m2): 78 m2 
Tipo de CPU: Atlhon 2600+ 
Espaço em disco: 40 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2003 
 

Laboratório VII (30 terminais) 
Área (m2): 60 m2: 
Tipo de CPU: Semprom 2800+ 
Espaço em disco: 40 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2003 
 

Laboratório VIII (30 terminais) 
Laboratório de Arquitetura 
Área (m2): 60 m2 
Tipo de CPU: Celeron 2.26 
Espaço em disco: 40 GB 
Recursos audiovisuais e 
multimídia 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2006 

Laboratório IX (16 terminais) 
Laboratório de Ciências Contábeis 
Área (m2): 60 m2 
Tipo de CPU: Atlhon 2600+ 
Espaço em disco: 40 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2005 

Laboratório X (11 terminais) 
Laboratório de Comunicação 205 
Área (m2): 60 m2 
Tipo de CPU: Atlhon 2600+ 
Espaço em disco: 40 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2005 

Laboratório XI (24 terminais) 
Laboratório de Comunicação 206 
Área (m2): 360 m2 
Tipo de CPU: Atlhon 2600+ 
Espaço em disco: 40 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2003 

Laboratório XII (16 terminais) 
Laboratório de Arquitetura 
Área (m2): 78 m2 
Tipo de CPU: Atlhon 2600+ 
Espaço em disco: 40 GB 
Em rede: sim 
Ano de aquisição: 2005 

 

O UNIEURO dispõe dos seguintes recursos, utilizados no apoio didático-pedagógico: 

rede de comunicação científica, 26 Projetores multimídia, 7 aparelhos de DVD; 6 aparelhos de 

vídeo cassete;  15 TVs de 29 polegadas; 1 TV de 14 polegadas;  1 mini system; 10 microfones 

com caixa de som portátil;10 microfones com fio; 20 microfones com speakers; 1 microfone 

de lapela; 1 tela retrátil com tripé e 2 pedestais.  



             

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a utilidade do 

referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do NTI que avaliará e, 

se aprovado pelo Diretor Geral, encaminhará ao setor de compras. 

Recentemente o Centro Universitário UNIEURO adotou a forma de licenciamento 

MSDN Academic Alliance junto a Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos 

laboratórios de inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para alunos, versões 

betas de aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento. 

Os laboratórios possuem instalado o software Netop School que oferece ao professor 

controle total sobre a aula por meio de funcionalidades como: bloquear a estação do aluno, 

visualizar a tela do aluno, reproduzir nos computadores dos alunos a mesma imagem do seu 

computador, etc. 

A Internet é outro fator relevante, no que se refere à tecnologia avançada e de última 

geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de informações, envio de 

mensagens para o contato com instituições de ensino.  

O UNIEURO, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, 

disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da Instituição. A 

Instituição ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, não 

permitindo acesso a sites de conteúdos pornográficos ou inadequados.  

A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para professores. Na forma de horas 

de pesquisa, nos laboratórios, é gratuita e limitada para alunos. Essa limitação leva em conta o 

hardware disponível, sua quantidade, capacidade e utilização.   

A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de alunos, para que 

possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. Atualmente o UNIEURO 

conta com um link dedicado de 1Mega com a Brasil Telecom. 

 

 

3.6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

Os livros da bibliografia básica atendem aos programas das disciplinas dos dois 

primeiros anos do curso, em quantidade suficiente, na proporção de um (1) exemplar para até 

oito (8) alunos previstos para cada turma, referentes aos títulos indicados na bibliografia 



             

básica (mínimo de três bibliografias), e está atualizado e tombado junto ao patrimônio do 

UNIEURO. 

 

3.7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

  

  O acervo atende, plenamente, as indicações bibliográficas complementares, referidas 

nos programas das disciplinas, sendo adotado cinco títulos, para cada disciplina, com dois 

exemplares cada. 

 

3.8. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS  

 

De maneira geral, a Biblioteca do UNIEURO organiza a assinatura de periódicos de 

acordo com as solicitações dos coordenadores e necessidade dos usuários. Periódicos 

informativos como jornais e revistas gerais (Veja, Isto é, Exame etc.) são assinados 

ininterruptamente. Também é disponibilizado o acesso on-line às revistas e jornais de grande 

circulação.  

Há o acesso gratuito às bibliotecas virtuais Pearson e Saraiva, assim como as bases de 

periódicos VLEX e ProQuest. Como possibilidade de pesquisa há também o acesso (restrito) 

ao Portal CAPES.  

Além desse acervo geral, na Biblioteca da IES existem assinaturas de periódicos 

especializados, indexados e correntes, sob a forma virtual, abrangendo as principais áreas 

temáticas, distribuídas entre as principais áreas do Curso de Graduação em Psicologia.  

 Portanto, na Biblioteca há assinaturas/acesso de periódicos especializados, indexados e 

correntes (continuamente atualizados), sob a forma virtual. A lista global exposta abaixo 

(quadro 16) indica as bases EBSCO que estão disponíveis aos alunos de todos os cursos, mas 

por afinidade de abordagem e área são imprescindíveis ao âmbito de atuação do psicólogo. 

 

 

3.9. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE  

 

Estes laboratórios contam com regulamento específico, destinados à realização das 

aulas práticas, com perspectiva de pleno atendimento das demandas do curso, para os dois 

primeiros anos, além dos espaços, equipamentos e serviços destinados aos laboratórios para 

atenderem, plenamente, às atividades propostas para eles.  



             

Neste sentido, os laboratórios específicos para o Curso de Graduação em Psicologia  

em relação à área física, equipamentos, rotinas e protocolos e técnicos de laboratórios, 

atendem aos padrões de qualidade e às normas de biossegurança. O UNIEURO celebrou 

convênios com o Sistema Único de Saúde e com Instituições de Saúde, públicas e privadas, e 

com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal com o objetivo de atuarem 

como cenários de prática, conforme preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Abaixo segue a descrição física e inventário dos laboratórios multidisciplinares e 

específicos: 

1 – Unidade Técnica: Tamanho (5,85 x 9,80m), apresenta, sala de preparo, sala de 

lavagem e esterilização, exaustor profissional, chuveiro e lava olhos, capela, tubulação 

com gás e ar comprimido, bancada em L com armários. Encontram-se, ainda, caixa de 

primeiros socorros, equipamentos de proteção coletiva (EPCS) e materiais. 

2 – Multidisciplinar: Tamanho (5,80 X 12,80 m) tem em sua estrutura com oito 

bancadas, laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, entrada de rede, suporte 

para TV e painel. Comporta atender em aulas experimentais de 30 a 40 alunos com 

excelente distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das disciplinas 

básicas. Atende as disciplinas de Citologia, Embriologia e Genética Humana. Possui 

Equipamentos de proteção coletiva. 

3 - Laboratório de Anatomia Humana: Tamanho (5,85 x 9,80m) possui 12 mesas, 

armários, escaninhos e um conjunto completo de peças anatômicas sintéticas, ar 

condicionado e equipamentos de proteção coletiva e EPCS, além de equipamentos 

específicos. Comporta atender em aula prática de 30 a 35 alunos com excelente 

distribuição espacial. 

4 - Laboratório de Bioquímica: Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura 3 

bancadas com 3 pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e lava olhos, 1 lavabo 

e tubulação de gás e ar. Equipamentos de proteção coletiva. Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial.  

5 - Laboratório de Biofísica/Fisiologia: Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua 

estrutura com seis bancadas, chuveiro e lava olhos, 6 pias e tubulação de gás, armários e 

escaninho, caixa de primeiros socorros, ar condicionado. Equipamentos de proteção 

coletiva. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente 

distribuição espacial. 

6 - Laboratório de Histologia / Histopatologia- Tamanho (5,80 x 9,80m) possui seis 

bancadas laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, ar condicionado, 



             

exaustor profissional, entrada de rede, suporte para televisor, painel e EPCS, além de 

equipamentos específicos (Quadro 6). Comporta atender, em aulas experimentais, de 30 

a 35 alunos com excelente distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das 

disciplinas básicas. 

7 - Laboratório de Fisiologia, Biofísica e Farmacologia- Tamanho (5,85 x 9,80m), 

composto por seis bancadas com pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e lava 

olhos, ar condicionado e caixa de primeiros socorros, um lavabo e EPCS, além dos 

equipamentos específicos. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos 

com excelente distribuição espacial; 

8 - Laboratório de Parasitologia/Imunologia/Microbiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 

m) tem em sua estrutura 3 bancadas em fila, e 1 bancadas em L, acompanhando o fundo 

e a lateral das paredes, com 2 pias, sendo 1 funda e 1 rasa, exaustores, capela 

profissional, mini vaso sanitário, caixa de primeiros socorros, ar condicionado, um 

lavabo e tubulação de gás. Comporta aulas experimentais de 25 a 30 alunos; 

9 - Laboratório de Química Geral/Analítica/Inorgânica e Orgânica – Tamanho 

(5,85 x 9,80m), composto por 3 bancadas com 3 pias fundas cada uma, exaustor, capela, 

chuveiro e lava olhos, 1 lavabo e tubulação de gás e ar e EPCS, além de equipamentos 

específicos. Comporta aulas experimentais de 25 a 30 alunos com adequada distribuição 

espacial; 

 

Todos os equipamentos, produtos, reagentes e vidrarias específicas de cada laboratório 

ficam à disposição dos professores e alunos, complementando a estrutura ideal desejada a 

cada unidade laboratorial. Segue abaixo o inventário dos laboratórios gerais 

(multidisciplinares) e específicos: 

 

Quadro 9 - Complexo de laboratórios gerais (multidisciplinares) e específicos – UNIEURO 
 

1 Unidade Técnica 
2 Multidisciplinar 
3 Laboratório de Anatomia Humana 
4 Laboratório de Bioquímica 
5 Laboratório de Biofísica/Fisiologia 
6 Laboratório de Histologia/Histopatologia 
7 Laboratório de Fisiologia, Biofísica e Farmacologia 
8 Laboratório de Parasitologia/Imunologia/Microbiologia 
9 Laboratório de Química Geral/Analítica/Inorgânica e Orgânica 

 



             

 3.10. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIDADE  

A funcionalidade dos Laboratórios é apresentada por meio de uma estrutura central 

denominada Unidade Técnica (U.T.) constituída de um laboratório que oferece vantagens 

técnico-pedagógicas, além das clássicas oferecidas pelos laboratórios tradicionais tais como: 

otimização de recursos, versatilidade, melhor qualidade no preparo e apresentação das 

atividades experimentais, vantagens ambientais, institucionais, legais, maior integração com 

corpo docente e uma conceituada implementação das normas de biossegurança, afora agregar 

em sua estrutura um almoxarifado de reagentes químicos, sala de preparação e esterilização.  

A unidade funciona como uma célula principal, que nutre os laboratórios 

multidisciplinares e específicos em suas atividades práticas experimentais e tem como 

objetivo fornecer o suporte para formar profissionais capacitados, voltados as suas realidades, 

dentro da sua profissão, vislumbrando um novo paradigma nas atividades experimentais em 

biociências, que consiste na busca incessante pela ética na experimentação e na conservação 

do planeta. 

O complexo laboratorial de biociências do UNIEURO, criado em 30/06/2004, com o 

objetivo de atender as atividades experimentais (aulas práticas) dos cursos de saúde, 

implementa a inovação tecnológica na construção das suas instalações. A fim de se construir 

laboratórios multidisciplinares e específicos com os mais inovadores recursos, visa a fornecer 

base ao corpo docente na construção da qualidade funcional, estrutural e na formação dos 

discentes, vislumbrando com isso um melhor ganho na aprendizagem e favorecendo um 

futuro ético dos profissionais.  

Nos laboratórios são desenvolvidas as aprendizagens reais, uma vez que são nesses 

espaços que a experimentação se concretiza como atividade de ensino e/ou de pesquisa. Essas 

são unidades estruturais onde especialistas das diversas áreas das ciências realizam atividades 

experimentais, voltadas à educação e ao incremento profissional.  

Os laboratórios contam com regulamento específico, destinado à realização das aulas 

práticas, proporcionando espaços, equipamentos e serviços voltados ao atendimento pleno das 

atividades propostas às demandas do curso. 

Abaixo segue a descrição física dos laboratórios multidisciplinares e específicos: 

1 - Unidade Técnica: Tamanho (5,85 x 9,80m), apresenta, sala de preparo, sala de lavagem e 

esterilização, exaustor profissional, chuveiro e lava olhos, capela, tubulação com gás e ar 



             

comprimido, bancada em L com armários. Encontram-se, ainda, caixa de primeiros socorros, 

equipamentos de proteção coletiva (EPCS) e materiais; 

2 – Multidisciplinar – Tamanho (5,80 X 12,80 m) tem em sua estrutura com oito bancadas, 

laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, entrada de rede, suporte para TV e 

painel. Comporta aulas experimentais de 30 a 40 alunos com excelente distribuição espacial. 

Atende as atividades experimentais das disciplinas básicas. Atende as disciplinas de Citologia, 

Embriologia e Genética Humana. Possui Equipamentos de proteção coletiva; 

3 - Laboratório de Anatomia Humana – Tamanho (5,85 x 9,80m) possui 12 mesas, 

armários, escaninhos e um conjunto completo de peças anatômicas sintéticas, ar condicionado 

e equipamentos de proteção coletiva e EPCS, além de equipamentos específicos. Comporta 

aula prática de 30 a 35 alunos com excelente distribuição espacial; 

4 - Laboratório de Bioquímica – Tamanho (5,85 x 9,80 m) tem em sua estrutura 3 bancadas 

com 3 pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e lava olhos, 1 lavabo e tubulação de 

gás e ar. Equipamentos de proteção coletiva. Comporta aulas experimentais de 25 a 30 alunos 

com excelente distribuição espacial; 

5 - Laboratório de Biofísica/Fisiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura 

com seis bancadas, chuveiro e lava olhos, 6 pias e tubulação de gás, armários e escaninho, 

caixa de primeiros socorros, ar condicionado. Equipamentos de proteção coletiva. Comporta 

aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial; 

6 - Laboratório de Histologia/Histopatologia - Tamanho (5,80 x 9,80m) possui seis 

bancadas laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, ar condicionado, exaustor 

profissional, entrada de rede, suporte para televisor, painel e EPCS, além de equipamentos 

específicos (Quadro 6). Comporta aulas experimentais de 30 a 35 alunos com excelente 

distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das disciplinas básicas; 

7 - Laboratório de Fisiologia, Biofísica e Farmacologia - Tamanho (5,85 x 9,80m), 

composto por seis bancadas com pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e lava 

olhos, ar condicionado e caixa de primeiros socorros, um lavabo e EPCS, além dos 

equipamentos específicos. Comporta aulas experimentais de 25 a 30 alunos com adequada 

distribuição espacial; 



             

8 - Laboratório de Parasitologia/Imunologia/Microbiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 m) 

tem em sua estrutura 3 bancadas em fila, e 1 bancadas em L, acompanhando o fundo e a 

lateral das paredes, com 2 pias, sendo 1 funda e 1 rasa, exaustores, capela profissional, mini 

vaso sanitário, caixa de primeiros socorros, ar condicionado, um lavabo e tubulação de gás. 

Comporta aulas experimentais de 25 a 30 alunos; 

9 - Laboratório de Química Geral/Analítica/Inorgânica e Orgânica – Tamanho (5,85 x 

9,80m), composto por 3 bancadas com 3 pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e 

lava olhos, 1 lavabo e tubulação de gás e ar e EPCS, além de equipamentos específicos. 

Comporta aulas experimentais de 25 a 30 alunos com adequada distribuição espacial; 

 

 3.11. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS  

 

Estes laboratórios contam com regulamento específico, destinados à realização das 

aulas práticas, com perspectiva de pleno atendimento das demandas do curso, para os dois 

primeiros anos, além dos espaços, equipamentos e serviços destinados aos laboratórios 

atenderem, plenamente, as atividades propostas do curso. 

Neste sentido, os laboratórios disponíveis ao Curso de Graduação em Psicologia, em 

relação à área física, equipamentos, rotinas e protocolos e técnicos de laboratórios, atenderão 

aos padrões de qualidade e as normas de biossegurança. O UNIEURO está celebrando 

convênios com o Sistema Único de Saúde e com Instituições de Saúde e de Ensino, públicas e 

privadas, com o objetivo de atuarem como cenários de prática conforme preconizado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia, a saber:  

• Comunidades; 

• Unidades Básicas de Saúde; 

• PSF; 

• Hospitais Gerais e Especializados; 

• Unidades de Alta Complexidade em Saúde; 

• Clínica de Saúde Mental; 

• Atendimento psicopedagógico; 

• PSE. 

 

Os laboratórios Polivalentes de Biociências são parte integrante do UNIEURO no 

atendimento aos cursos da área da saúde. A funcionalidade dos Laboratórios é apresentada por 



             

meio de estrutura central denominada Unidade Técnica (U.T.) constituída por um laboratório 

que oferece vantagens técnico-pedagógicas, além das oferecidas pelos laboratórios 

tradicionais como: otimização de recursos, versatilidade, melhor qualidade no preparo e 

apresentação das atividades experimentais, vantagens ambientais, institucionais, legais, maior 

integração com corpo docente e implementação das normas de biossegurança, além de agregar 

em sua estrutura um almoxarifado de reagentes químicos, sala de preparação e esterilização.  

A unidade funciona como centro de apoio aos laboratórios multidisciplinares e 

específicos em suas atividades práticas experimentais e tem como objetivo dar suporte na 

formação de profissionais capacitados e envolvidos com as realidades de suas profissões, 

objetivando construir um novo paradigma nas atividades experimentais em biociências, 

contribuindo assim para a busca incessante pela ética na experimentação e na conservação do 

planeta. 

O complexo laboratorial de biociências do UNIEURO foi criado em 30/06/2004, com 

o objetivo de atender as atividades experimentais (aulas práticas e pesquisa) dos cursos de 

saúde. Implementando a inovação tecnológica em suas instalações, a IES construiu 

laboratórios multidisciplinares e específicos com os mais inovadores recursos, visando a dar 

base ao corpo docente na construção da qualidade funcional, estrutural e na formação dos 

discentes. Vislumbra-se com isso um melhor ganho na aprendizagem e se favorece um futuro 

ético aos profissionais de saúde. 

 

3.12. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa do UNIEURO está credenciado na CONEP do 

Ministério da Saúde, com base na Resolução CNS Nº 196/1996, que dispõe sobre Normas e 

Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos e na Resolução CNS 

Nº 370, de 8/3/2007, que trata do registro e credenciamento ou renovação de registro e 

credenciamento do Comitê.  

Este Comitê é atuante e tem como missão primária salvaguardar os direitos dos 

voluntários (sujeitos da pesquisa), colaborando para que seus direitos e dignidade sejam 

preservados. Além disso, o Comitê contribui para a qualidade dos trabalhos científicos e para 

a discussão do papel da produção de conhecimento no desenvolvimento institucional e no 

desenvolvimento social da comunidade. Contribui, ainda, para a valorização do pesquisador 

que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada. 



             

4. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

O quadro abaixo ratifica o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos 

exigidos ao curso, assim como destaca apontamentos (segunda coluna) que demonstram como 

e onde tais dispositivos legais foram implantados na proposta do curso. 

 
Quadro 11– Atendimento ao Dispositivos Legais no Curso de Graduação em Psicologia 

Dispositivo Legal 
 

Implantação no âmbito do Curso de 
Graduação em Psicologia 

SIM NÃO 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso.  
 

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os cursos de graduação em Psicologia, 
estabelecendo normas para o projeto 
pedagógico complementar para a 
Formação de Professores de Psicologia 
(RESOLUÇÃO Nº 5, DE 15 DE 
MARÇO DE 2011). 
 
Toda a organização do curso, desde sua 
matriz curricular até sua metodologia de 
ensino e abordagem de conteúdos, está 
pautada nas referidas diretrizes. 

X  

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena (Lei n° 11.645 de 
10/03/2008; Resolução 
CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). 

As seguintes disciplinas distribuídas na 
matriz curricular atendem plenamente 
aos ajustes exigidos pela citada Lei e 
Resolução: 
1º. Período: ‘Comportamento e 
Sociedade’; ‘Psicologia: ciência e 
profissão’, ‘Filosofia e Ética’; 
‘Introdução à saúde coletiva’ e 
‘Atividades Complementares I’; 
 
2º.Período:‘Atividades 
Complementares II’;  
 
3º. Período: ‘Ética profissional e 
Bioética’; ‘Psicologia Social e 
Comunitária’; e “Atividades 
Complementares III”;  
 
4º. Período:  ‘Psicologia da Educação e 
Aprendizagem’; e ‘Atividades 
Complementares IV’;  
 
5º. Período: ‘Psiquiatria Básica’ e  
“Atividades Complementares V”;  
 
6º. Período: ‘Psicologia Organizacional 
e do Trabalho’; e  ‘Atividades 
Complementares VI’;  
 

X  



             

7º. Período: ‘Psicologia Escolar’; 
‘Etnopsicologia’; e ‘Atividades 
Complementares VII;  
 
8º. Período: ‘Psicologia das Relações 
Familiares’; ‘Psicologia Jurídica’ e 
‘Atividades Complementares VIII’; 
 
Ênfase em Psicologia e Processos 
Clínicos 
 
9º. e 10º. Períodos: ‘Eletiva I’; ‘Eletiva 
II’; ‘Atividades Complementares IX’ e 
‘Atividades Complementares X’; 
 
Ênfase em Psicologia e Processos de 
Prevenção e Promoção da Saúde  
 
9º. e 10º. Períodos: ‘Eletiva I’, ‘Eletiva 
II’; ‘Atividades Complementares IX’;  
‘Atividades Complementares X’; 
‘Técnicas de intervenção psicossocial’; 
e ‘Intervenções em populações 
diferenciadas’; 
 
Ênfase em Psicologia e Formação de 
Professores de Psicologia e Psicologia 
Escolar/Educacional  
 
9º. e 10º. Períodos: ‘Didática’; 
‘Políticas Públicas em Educação’; e 
‘Educação, Cultura e Artes’; 
 

Titulação do corpo docente  
(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 
de dezembro de 1996)  

A maioria do corpo docente é composta 
por mestres e doutores (05 mestres e 10 
doutores). 
 

X  

Núcleo Docente 
Estruturante (NDE)  
(Resolução CONAES N° 1, 
de 17/06/2010)  

NDE atende plenamente às atribuições 
definidas na referida Resolução. 

X  

Denominação dos Cursos 
Superiores de Tecnologia  
(Portaria Normativa N° 
12/2006)  

Não se aplica Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Carga horária mínima, em 
horas – para Cursos 
Superiores de Tecnologia  
(Portaria N°10, 28/07/2006; 
Portaria N° 1024, 
11/05/2006; Resolução 
CNE/CP N°3,18/12/2002)  

Não se aplica Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Carga horária mínima, em 
horas  
Resolução CNE/CES N° 

O curso de graduação em Psicologia do 
UNIEURO atende plenamente às 
disposições referentes à carga horária 

X  



             

02/2007 (Graduação, 
Presencial). Resolução 
CNE/CES N° 04/2009 (Área 
de Saúde). Resolução 
CNE/CP 2 /2002 Resolução 
CNE/CP Nº 1 /2006 
(Pedagogia)  

mínima em horas, nas prerrogativas de 
estágio, atividades complementares ou 
quaisquer outras definições trazidas pelo 
citado dispositivo legal compatível. 

Tempo de integralização  
Resolução CNE/CES N° 
02/2007 (Graduação 
Presencial). Resolução 
CNE/CES N° 04/2009 (Área 
de Saúde Presencial).  
Resolução CNE/CP 2 /2002   

O curso atende às disposições trazidas 
pelo requisito legal, portanto, limite 
mínimo para integralização de 5 (cinco) 
anos. 
 
 

X  

Condições de acesso para 
pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida  
(Dec. N° 5.296/2004, com 
prazo de implantação das 
condições até dezembro de 
2008)  

A infraestrutura e condições gerais 
pertencentes ao Curso de Graduação em 
Psicologia atendem plenamente às 
condições de acesso para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida 
(pessoas com necessidades especiais) 
por intermédio de rampas de acesso 
dispostas em diferentes locais da 
unidade, assim como a implantação de 
demais medidas primordiais ao 
atendimento do referido decreto. 

X  

Disciplina de Libras  
(Dec. N° 5.626/2005)  

A disciplina compõe a matriz curricular 
do Curso de Graduação em Psicologia 
como disciplina optativa.  

X  

Prevalência de avaliação 
presencial para EaD  
(Dec. N° 5.622/2005 art. 04 
inciso II, § 2)  

Não se aplica. Não se 
aplica. 

Não se 
aplica. 

Informações acadêmicas  
(Portaria Normativa N° 40 
de 12/12/2007, alterada pela 
Portaria Normativa MEC N° 
23 de 01/12/2010, publicada 
em 29/12/2010)  

Todas as informações acadêmicas 
exigidas estão disponibilizadas pela 
forma impressa e virtual. 

X  

Políticas de educação 
ambiental  
(Lei nº 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002)  

As seguintes disciplinas distribuídas na 
matriz curricular atendem plenamente 
aos ajustes exigidos pela citada lei e 
decreto: 
1º. Período: ‘Comportamento e 
Sociedade’;’Psicologia: ciência, história 
e profissão’; ‘Filosofia e Ética; 
‘Introdução à saúde coletiva’; 
‘Atividades Complementares I’; 
 
2º. Período: ‘Atividades 
Complementares II’;  
 
3º. Período: ‘Ética profissional e 
Bioética’; ‘Psicologia Social e 
Comunitária’; e ‘Atividades 
Complementares III’;  

X  



             

 
4º. Período:  ‘Psicologia da Educação e 
Aprendizagem’; e ‘Atividades 
Complementares IV’;  
 
5º. Período: ‘Psiquiatria Básica’; e 
‘Atividades Complementares V’;  
 
6º. Período: ‘Psicologia Organizacional 
e do Trabalho’; e ‘Atividades 
Complementares VI’;  
 
7º. Período: ‘Psicologia Escolar’; 
‘Etnopsicologia’; e ‘Atividades 
Complementares VII’;  
 
8º. Período: ‘Psicologia das Relações 
Familiares’; ‘Psicologia Jurídica’; “e 
‘Atividades Complementares VIII’; 
 
Ênfase em Psicologia e Processos de 
Prevenção e Promoção da Saúde  
 
9º. e 10º. Períodos: ‘Eletiva I’, ‘Eletiva 
II’; ‘Atividades Complementares IX’;  
‘Atividades Complementares X’; 
‘Técnicas de intervenção psicossocial’; 
e ‘Intervenções em populações 
diferenciadas’; 
 
Ênfase em Psicologia e Formação de 
Professores de Psicologia e Psicologia 
Escolar/Educacional  
 
9º. e 10º. Períodos: ‘Didática’; 
‘Políticas Públicas em Educação’; e 
‘Educação, Cultura e Artes’; 

Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos 
Humanos, conforme 
disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, 
30/05/2012. 
 

As seguintes disciplinas distribuídas na 
matriz curricular atendem plenamente 
aos ajustes exigidos pela citada Lei e 
Resolução: 
1º. Período: ‘Comportamento e 
Sociedade’; ‘Psicologia: ciência, 
história e profissão’; ‘Filosofia e Ética’; 
‘Introdução à saúde coletiva’; 
‘Atividades Complementares I’; 
 
2º. Período: ‘Atividades 
Complementares II’;  
 
3º. Período: ‘Ética profissional e 
Bioética’; ‘Psicologia Social e 
Comunitária’; e ‘Atividades 
Complementares III’;  
 

  



             

4º. Período:  ‘Psicologia e Pessoa 
Portadora de Necessidades Especiais’; 
‘Psicologia da Educação e 
Aprendizagem’; ‘Saúde mental e 
Psicossomática’; e ‘Atividades 
Complementares IV’;  
 
5º. Período:  ‘Psiquiatria Básica’; e 
‘Atividades Complementares V’;  
 
6º. Período: ‘Psicopatologia II’ 
‘Psicologia Organizacional e do 
Trabalho’; ‘Tópicos Integradores I’; 
‘Atividades Complementares VI’;  
 
 
7º. Período: ‘Psicologia Escolar’; 
‘Etnopsicologia’; e ‘Atividades 
Complementares VII’;  
 
8º. Período: ‘Psicologia das Relações 
Familiares’;  ‘Psicologia Jurídica’; 
‘Tópicos Integradores II’; e ‘Atividades 
Complementares VIII’; 
 
Ênfase em Psicologia e Processos de 
Prevenção e Promoção da Saúde  
 
9º. e 10º. Períodos: Eletiva I’, ‘Eletiva 
II’; ‘Atividades Complementares IX’;  
‘Atividades Complementares X’; 
‘Técnicas de intervenção psicossocial’; 
e ‘Intervenções em populações 
diferenciadas’; 
 
Ênfase em Psicologia e Formação de 
Professores de Psicologia e Psicologia 
Escolar/Educacional  
 
9º. e 10º. Períodos: ‘Didática’; 
‘Políticas Públicas em Educação’; e 
‘Educação, Cultura e Artes’; 
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Apêndice A 

 
EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 

 
1º PERÍODO  

 
1) TEORIAS E SISTEMAS PSICOLÓGICOS 

Ementa 
Reflexão filosófica e epistemológica sobre os conhecimentos e práticas psicológicas. Origens 
filosóficas da Psicologia. Escolas psicológicas, precursores das escolas, método de estudo e 
contribuições à Psicologia como ciência. Principais matrizes e teorias do pensamento 
psicológico. Criação da Psicologia científica. A cientificidade da Psicologia e o problema de 
sua unidade como disciplina. 
Bibliografia 
Básica 

FIGUEIREDO, L. C. M. Matrizes do pensamento psicológico. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
GOODWIN, C. J. História da Psicologia Moderna. 4.ed. São Paulo: Cultrix, 2010. 
SCHULTZ, D. P; SCHULTZ, S. E. História da Psicologia moderna. São Paulo:Cengage 
Learning, 2011. 
 
Complementar 
JACO-VILELA, A. M. História da psicologia: rumos e percursos. Rio de Janeiro: Nau, 
2013. 
BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M.  L. T. Psicologias: uma introdução ao 
estudo de psicologia. Farrapos, RS: Saraiva, 2005. 
FREIRE, I. R. Raízes da psicologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
HUTZ, C. S.; SOUZA, L. K. Estudos e pesquisas em psicologia do desenvolvimento e da 
personalidade: uma homenagem a Ângela Biaggio. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. 
MOREIRA, M. B. Princípios básicos de análise do comportamento. Porto Alegre: Artmed, 
2007. 
 

2) COMPORTAMENTO E SOCIEDADE 
 
Ementa: 
A sociedade como realidade subjetiva e objetiva. Estudo de tópicos da atualidade em ciências 
sociais: ideologia, cultura e sociedade. O espaço exterior e interior na questão da identidade, 
modernidade e crise da subjetividade. Opressão e resistência à opressão: a dimensão social 
dos processos subjetivos individuais. Teorias da cultura. Cultura e prática Social. Fatores 
determinantes na formação das culturas humanas. A questão natureza e cultura. Relações 
étnico-raciais e multiculturalismo. Os processos sociais e sua relação com a esfera psíquica. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas 
de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 
de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou 
a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 



             

Bibliografia  
Básica 
ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
MELLO, L. G. Antropologia cultural. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
SANTOS, P. A. Fundamentos de sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
Complementar 
DURKHEIM, E. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
JACQUES, M. G. C. Psicologia social contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
PONTES JUNIOR, G. R. et al. (Org.) Cultura, memória e poder. Rio de Janeiro: EDUERJ, 
2013. 
RADCLIFFEBROWN, A. R. Estrutura e função na sociedade primitiva.  Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2013. 
ZUGNO, P. L.; ZANCHI, M. T. Sociologia da saúde. 3.ed. Caxias do Sul: EdUSC, 2012. 
 

3) PSICOLOGIA: CIÊNCIA, HISTÓRIA E PROFISSÃO 
 
Ementa 
Evolução histórica da Psicologia e suas inter-relações com as Ciências Humanas e Sociais. A 
Psicologia contemporânea e seus desafios. A inclusão e as relações étnico-raciais como 
temática da Psicologia contemporânea. Organização profissional, as entidades e associações 
representativas na Psicologia e os diversos níveis de participação. As especialidades em 
Psicologia aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia.  Apreciação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 
CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de 
educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 
2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.   
 
Bibliografia 
Básica 
BRAGHIOLI, E. M.  Psicologia geral. Petrópolis, RJ:Vozes, 2010. 
FARR, R. M. As raízes da Psicologia Social moderna. Petrópolis, RJ:Vozes, 2010. 
SPINK, M, J. P. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis, RJ:Vozes, 
2010. 
 
Complementar 
BEZERRA, C.C.; RIBEIRO, F. R. G. Formação em Psicologia. Maceió, AL: EdUFAL, 
2011. 
CRUZ, L. R. Psicólogo e as políticas públicas de assistência social. Petrópolis, RJ:Vozes, 
2012. 
GOODWIN, C. J. História da Psicologia Moderna. 4.ed. São Paulo: Cultrix,2010. 
SCHULTZ, D. P; SCHULTZ, S. E. História da Psicologia moderna. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. 
SEKKEL, M. C.; BARROS, C.C. Licenciatura em Psicologia: temas atuais. São Paulo: 
Zogodoni, 2013. 
 
 



             

4) FILOSOFIA E ÉTICA 
Ementa 
Surgimento da Filosofia e da Ética: a passagem do mito para a filosofia. Definição clássica de 
filosofia e o surgimento da ética como objeto das reflexões filosóficas. O conceito de Ética e 
seu objeto. Diferença entre moral e moralidade, a função social da moral, a estrutura do ato 
moral, a imputação de responsabilidade moral, a avaliação moral, valores a teorias de valores. 
O conceito de cidadania. O surgimento da ética empresarial. O conceito de negócio ético, 
orientações gerais sobre empresa ética, responsabilidade social, código de ética, ética 
empresarial e meio ambiente. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia  
Básica 
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 14.ed. São Paulo: Ática, 2004. 
FOUCAULT, M. Filosofia, diagnóstico do presente e verdade. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2014. 
FORTE, P. A. C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais. São Paulo: EPU, 
2002.  
 
Complementar 
GARRAT, C.; ROBINSON, D. Entendo ética: um guia ilustrado. São Paulo: Leya Brasil, 
2013. 
HOBBES, T. Elementos de Filosofia. São Paulo: Ícone, 2012. 
LUCKÉSI, C. C.; PASSOS, E. S. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 2008. 
SINGER, P. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
STEGMULLER, W. A Filosofia contemporânea. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2012. 
 

5) INTRODUÇÃO À SAÚDE COLETIVA 
 
Ementa 
Saúde coletiva e seus desdobramentos teóricos e práticos. Saúde como modo de vida: relação 
saúde, sociedade e cultura, seus determinantes e condicionamentos econômicos, sociais, 
políticos e ideológicos. Saúde e Cidadania. Estado de saúde da população, sistema de atenção 
em saúde e práticas assistenciais formais e informais. Processo de trabalho em saúde. Saúde-
doença como expressão das condições concretas de existência. Reforma Sanitária Brasileira. 
Sistema Único de Saúde. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
 



             

Bibliografia  
Básica  
AKERMAN, M. et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2012. 
SPINK, M, J. P. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis, RJ:Vozes, 
2010. 
BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. São Paulo: Ática, 2004. 
 
 
Complementar 
ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, M. L. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos e 
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
ANDRADE, L. O. M. et al. Redes da atenção à saúde:desafios na regionalização do SUS. 
Campinas, SP: Saberes, 2013. 
FERREIRA NETO, J. L. Psicologia, políticas públicas e o SUS. São Paulo: Escuta, 2011. 
MIALHE, F. L. ; PELICIONI, M. C. F. (Orgs.) Educação e promoção da saúde: teoria e 
prática. São Paulo: Santos, 2012. 
ROCHA, J. S. Y. Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2012. 
 

6) PSICOLOGIA: CARREIRA E GESTÃO 
 
Ementa 
O processo de formação de identidade profissional. Mercado de trabalho, perfil e 
desenvolvimento profissional: cenários atuais. Orientação profissional: campos, áreas e novas 
demandas para o trabalho do psicólogo. Gestão de carreira, pessoal e interpessoal. O 
psicólogo e a gestão de pessoas nas instituições. Processo comunicacional, gerenciamento e 
desenvolvimento de grupos e equipes profissionais. Qualidade de vida e saúde mental no 
trabalho.   
 
Bibliografia  
Básica 
CHIAVENATO, I. Recursos humanos o capital humano das organizações. São Paulo: 
Atlas, 2004 
RUAS, R.; ANTONELLO, C. S.; BOFF, L. H. (Org.) Novos horizontes da gestão. Porto 
Alegre: Bookman, 2005. 
TELLEGEN, T. A. Gestalt e grupos: uma perspectiva sistêmica. São Paulo: Summus, 1984. 
 
Complementar 
CASTRO, M. M. Gerenciamento da vida pessoal, profissional e empresarial. São Paulo: 
Makron Books, 2013. 
CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas.  4. ed. São Paulo: Manole, 2014. 
LUCENA, M. D. S. Planejamento de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 2009. 
ROSA, J. A. Carreira - planejamento e gestão. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
VELOSO, E. F. R. Desafios da gestão de carreira. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
 
 
 
 



             

7) ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 
 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia  
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 

2º PERÍODO  
 

1)METODOLOGIA CIENTÍFICA 
Ementa 
Teoria da ciência. Conhecimento científico. Impacto das novas tecnologias sobre o indivíduo, 
a cultura e a sociedade. O papel e o poder da ciência na sociedade da informação. Propriedade 
intelectual. Comunicação e práticas culturais. Psicologia como Ciência. Produção científica na 
psicologia e suas influências na profissão. 
 
Bibliografia 
Básica 
BARROS, A. J. S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para iniciação 
científica. São Paulo: Pearson, 2010. 
GIL, A. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
SPECTOR, N. Manual para redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
 
Complementar 
CARVALHO, M. C. M. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e 
técnicas. Campinas, SP: Papirus, 2010. 
FERREIRA, H. Redação de trabalhos acadêmicos nas áreas de ciências biológicas e da 
saúde. Rio de Janeiro:Rubio, 2011. 
MINAYO, M. C. S. Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: 
Hucitec, 2007. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 



             

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
 

2) GENÉTICA HUMANA 
Ementa 
Aspectos genéticos do ciclo celular. Bases genéticas da hereditariedade. Estrutura e função 
dos genes. Mutação. Citogenética clínica: princípios gerais e anomalias autossômicas e 
sexuais. Padrões de herança monogênica. Imunogenética. Erros inatos do metabolismo. 
Genética de populações. 
 
Bibliografia  
Básica 
BORGES-OSÓRIO, M. R.; ROBINSON, W. M. Genética humana. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
GRIFFITS, A. J. F. et al.  Introdução à genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. Fundamentos de genética. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 
 
Complementar 
CUNHA, C. Genética e evolução humana. Campinas, SP: Átomo, 2011. 
MOTTA, P. A. Genética humana aplicada à psicologia e toda área biomédica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan 2009. 
OTTO, P. A.; NETTO, R. C. M.; OTTO, P. G.  Genética médica. São Paulo: Roca, 2013. 
PIMENTEL, M. M. G.; REBOUÇAS, C. S.; GALOW, C. Genética essencial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 
PLOMIN, R. et al. Genética do comportamento.  5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 
3) PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I 

 
Ementa 
Conceito de Desenvolvimento Humano e métodos de estudo. Áreas de pesquisa em psicologia 
do desenvolvimento. Principais perspectivas teóricas que norteiam a Psicologia do 
Desenvolvimento. A pessoa em desenvolvimento e suas relações com o ambiente: físico, 
psicológico, cultural. Desenvolvimento típico e atípico e a inclusão socioeducacional. O 
desenvolvimento humano na infância. O conceito de infância. Desenvolvimento da criança, 
do desenvolvimento pré-natal à pré-adolescência, nos aspectos cognitivo, psicomotor, social e 
emocional-afetivo. 
 
Bibliografia  
Básica 
BEE, H.; BOYD, D.  A criança em desenvolvimento. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
MORRIS, C. G. ; MAISTO, A. A. Introdução à Psicologia. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 
 
Complementar 
BAQUERO, R. Dialética e Psicologia do Desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
COLL, C.; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J. (Orgs.) Desenvolvimento psicológico e 
educação: psicologia evolutiva. vol. 1. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
FONSECA, V. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2008. 



             

PEDROSO, J. S. Diálogos teóricos e práticos em Psicologia da Educação. Curitiba: Appris, 
2014. 
TANI, GO. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

 
 

4) FENÔMENTOS E PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS I 
Ementa 
Psicologia Cognitiva: histórico e contexto de emergência. Funções cognitivas: teorias, 
concepções e alterações. Processos básicos do comportamento humano: sensação, percepção, 
emoção, atenção e personalidade. Atividade consciente e sua formação. Enfoques teóricos 
sobre aprendizagem. Inter-relações entre aprendizagem e desenvolvimento (família, escola, 
sociedade e cultura). Tendências e perspectivas atuais sobre o processo de aprendizagem. 
Linguagem e pensamento. 
 
Bibliografia  
Básica  
ATKINSON, R. L. Introdução à Psicologia de Hilgard. 13a. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 
CHIAPPIN, A. Formação da personalidade. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2012. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Pearson Makron Books, 2010. 
 
Complementar 
BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. de L. T.  Psicologias: uma introdução ao 
estudo da Psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  
BRAGHIROLLI, E. M. et al. Psicologia geral.  30. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
McGUFFIN, P. et al. Genética do comportamento. 5. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2011. 
NOGUEIRA, A. L. H.; SMOLKA, A. L. B. (Orgs.). Emoção, memória e imaginação: a 
constituição do ser humano na história e na cultura. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2011. 
VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011. 
 

5) NEUROFISIOLOGIA 
 
Ementa 
Fatores na aquisição e expressão do comportamento e a forma como estes estão organizados 
do ponto de vista da circuitária neural. Cronobiologia, hormônios, neurotransmissores, 
sensações do medo, da ansiedade, do comportamento alimentar e sexual, da linguagem e os 
mecanismos de memória, sono e vigília. Principais síndromes, disfunções neurológicas e 
repercussões sobre as funções psicológicas. 
 
Bibliografia  
Básica 
AIRES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
GIL, R. Neuropsicologia. Santos: São Paulo, 2010. 
WIDMAIER, E. P.; RAFF, H.; STRANG, K. T.  Vander - fisiologia humana: os mecanismos 
das funções corporais. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
 
Complementar 
GUYTON, A C.; HALL, J. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 



             

HALL, J. E. Guyton e Hall perguntas e respostas em fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012.  
PLISZKA, S.R. Neurociência para o clínico de saúde mental. Porto Alegre: Armed, 2004. 
TORTORA, G.; DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 
8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
WARD, J.; LINDEN, R. Fisiologia básica: guia ilustrado de conceitos  fundamentais. 2. ed. 
São Paulo: Manole, 2014. 
 
 

6) NEUROANATOMIA 
 
Ementa 
Anatomia do sistema nervoso central e periférico, da fisiologia do sistema nervoso autônomo 
e de suas influências sobre a sensibilidade e a motricidade. Morfologia externa e da estrutura 
interna do sistema nervoso central visando à compreensão de sua função e de suas 
implicações no comportamento dos indivíduos. Estudo prático de peças modelos (de material 
siliconado). 
 
Bibliografia Básica 
HAERTEL, L. M.; MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 
2013. 
MARTIN, J. H. Neuroanatomia: texto e atlas. 3. ed.Porto Alegre: Artmed, 2014. 
SCHMIDT, A.; PROSDOCINI, F. Manual de neuroanatomia humana: guia prático. São 
Paulo: Roca, 2014. 
 
Complementar 
CONSENZA, R. M. Fundamentos de neuroanatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 
MENESES, M. S. Neuroanatomia aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
NIELSEN, M. T.; TORTORA, G. Princípios de anatomia humana. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011.  
PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta: atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 
TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 
8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 
 
 

7) PRÁTICA INTEGRATIVA I 
 
Ementa 
Psicólogo em seu campo de trabalho. A constituição da Psicologia e sua diversidade: a 
realidade profissional e a visão do senso comum sobre a psicologia e o trabalho do psicólogo. 
A entrevista como ferramenta fundamental de atuação para o psicólogo. 
 
Bibliografia 
Básica 
ATKINSON, R. L. et al. Introdução à Psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
CRESWELL, J. W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco 
abordagens. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 



             

DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Pearson Makron Books, 2010. 
 
Complementar  
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 32.ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2012. 
SACK, M.; ALLSOP, J. Pesquisa em saúde: métodos quantitativos, qualitativos e mistos. 
São Paulo: Rocco, 2011. 
MONTEIRO, A. M. Ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas. Rio de 
Janeiro: Pallas, 2013. 
SHAUGHNESSY, J. J.; ZECHMEISTER, E. B.;  ZECHMEISTER, J. S. Metodologia de 
pesquisa em psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2011. 
 
 

8) ATIVIDADES COMPLEMENTARES II 
 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia Básica 
Não se aplica. 
 
Complementar 
Não se aplica. 

 
 

3º. PERÍODO 
 
1) ÉTICA PROFISSIONAL E BIOÉTICA 

Ementa 
Ética e bioética: aproximações conceituais e desafios da contemporaneidade. Cuidado humano 
e  Bioética. Campo profissional da psicologia: código de ética e responsabilidade profissional.  
Papel dos conselhos de psicologia: regional e federal. Atividade do psicólogo: sigilo 
profissional, relatório e laudo psicológico, honorários, contrato de trabalho, transferência de 
clientes, finalização do atendimento psicológico. Ética e trabalho multidisciplinar. Ética e a 
pesquisa envolvendo seres humanos. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 



             

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia  
Básica 
MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008. 
TELLES, S. Fragmentos clínicos de psicanálise. São Paulo: EdUFSCAR, 2003. 
TUNDIS, S. A. Cidadania e loucura: políticas de saúde mental no Brasil. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2007. 
 
Complementar 
CALDAS, C. P. Ética e pesquisa com populações vulneráveis. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
2012. 
GOUVEIA, L. R.; CUNHA, M. L. (Orgs.) A ética como fundamento dos projetos 
humanos. São Paulo: Saraiva, 2012. 
REIS, M. D. Psicologia, ética e política - A Tripartição da Psykhé na República de Platão. 
Santos, SP: Loyola, 2009. 
RIBEIRO, G.; TEIXEIRA, A. C. B.  (Orgs.) Bioética e direitos da pessoa humana. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2011. 
TRANSFERETTI, J. Ética e responsabilidade social. Campinas, SP: Alínea, 2010. 
 
 

2) BIOESTATÍSTICA 
Ementa 
Conceitos básicos de bioestatística. Métodos quantitativos. Organização e descrição de dados. 
Técnicas de coleta de dados. Estatística descritiva. Modelos probabilísticos: noções de 
probabilidade e distribuições de probabilidade (distribuição normal). Amostragem. Estimação. 
Teste de Hipóteses: paramétricos e não paramétricos. Análise de Variância. Correlação e 
Regressão Linear. Medidas de tendência central. Estimação e dinâmica populacional. 
Coeficientes, índices e proporções. Testes estatísticos aplicados à pesquisa em psicologia. 
 
Bibliografia  
Básica 
ARANGO, H. G. Bioestatística: teórica e computacional. 3ª. ed. reimpr.Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009.  
GLANTZ, S. A. Princípios de bioestatística. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  
VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier, 1980. 
 
Complementar 
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
DANCEY, C.; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia. 5. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013.  
DÓRIA FILHO, U. Introdução à bioestatística para simples mortais. São Paulo, 
Elsevier,1999. 



             

SIQUEIRA, A. L.; TIBURCIO, J. D. Estatística na área da saúde. Belo Horizonte, MG: 
Coopmed, 2011.  
VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 

3) PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 
Ementa 
História, objeto e métodos da Psicologia Social: análise epistemológica. Noção de Social em 
Psicologia Social. A Psicologia Social americana (tradição cognitivista) e a Psicologia Social 
europeia e Latino-americana (tradição sócio-histórica). Concepção de ideologia e norma 
social. Representação social. O indivíduo, subjetividade e as instituições sociais: família, 
escola, organizações, trabalho, política. A prática da Psicologia Social. Psicólogo na 
comunidade: inserções e desafios hoje. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 
Bibliografia  
Básica 
DIAS, R. Introdução à Sociologia. São Paulo: Pearson, 2010. 
PEREIRA, A. A.; MONTEIRO, A. M. Ensino de história e culturas afro-brasileiras e 
indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013. 
RODRIGUES, A. Psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
 
Complementar  
CRUZ, L. R.; GUARESCHI, N. (Orgs.) Psicólogo e as políticas públicas de assistência 
social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  
GUZZO, R. S. L. Psicologia social para América Latina: o resgate da psicologia da 
libertação. Campinas, SP: Alínea, 2009.  
HUTZ, C. S. (Org.). Avanços em psicologia comunitária e intervenções psicossociais. São 
Paulo: Casa do psicólogo, 2010. 
MIALHE, F. L.; PELICIONI, M. C. F. (Orgs.) Educação e promoção da saúde: teoria e 
prática. São Paulo: Santos, 2012.  
ROCHA, A. A.; RIBEIRO, H.; CESAR, C. L. G. Saúde pública: bases conceituais. 2.ed. São 
Paulo: Atheneu, 2013. 
 
 

4) TEORIAS DA PERSONALIDADE 
Ementa 
Contextualização da psicologia da personalidade. Histórico e conceito de personalidade. 
Principais sistemas e teorias da personalidade. Estudo da personalidade e contribuições para 
os diversos campos da psicologia científica.  
Bibliografia  
Básica 
FRIEDMAN, H. S.; SCHUSTACK, M. W. Teorias da personalidade: da teoria clássica a 
pesquisa moderna. 2.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
JUNG, C. G. O desenvolvimento da personalidade. 11.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 



             

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. Teorias da personalidade.  São Paulo: Cengage 
Learning, 2010. 
 
 
Complementares 
BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. de L. T. Psicologias: uma introdução ao 
estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 2005. 
FADIMAN, J. Teorias da personalidade.  São Paulo: Harbra, 1986. 
FELICE, E. M. A. Formação da personalidade: criança de 1 a 5 anos. Campinas, SP: Ideias 
e Letras, 2013. 
PRIMI, R.; CARVALHO, L. F. Perspectivas em psicologia dos transtornos da 
personalidade - implicações teóricas e práticas. São Paulo: Casa do psicólogo, 2013. 
RAQUIN, B. Os estilos de personalidade: aprenda a reconhecê-los. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2011. 
 
 

5) PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II 
Ementa 
Principais teorias da adolescência. Aspectos biológicos da adolescência: puberdade e 
desenvolmento intelectual, físico, psicológico e sociocultural. Adolescência normal e 
patológica. Principais teorias norteadoras do estudo do desenvolvimento do adulto. 
Características físicas, emocionais, e cognitivas da idade adulta. O adulto e suas relações com 
a família, trabalho, moral e sexualidade, crises e conflitos da vida adulta. O envelhecimento. 
O processo de morrer: sentido da morte ao longo do ciclo vital. 
 
Bibliografia  
Básica 
ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência normal: um enfoque psicanalítico. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 
CLOUTIER, R.; DRAPEAU, S. Psicologia da adolescência. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. São Paulo: Ícone, 2010. 
 
Complementar 
COLAÇO, V. F. R.; CORDEIRO, A. C. F. Adolescência e juventude - conhecer para 
proteger. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013.  
HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
LEMAIRE, P. Psicologia do envelhecimento. São Paulo: Instituto Piaget, 2012. 
MENDES, T. M. S. Da adolescência à evelhescência.  Porto Alegre: Mediação, 2012. 
SANTROCK, J. W. Adolescência. 14.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 

6) FENÔMENOS E PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II 
Ementa 
Processos do comportamento humano: motivação, inteligência, memória e aprendizagem. 
Ciclo Motivacional. Relações entre motivação e emoção. Definição e dinâmica da 
aprendizagem. Memória e esquecimento. Criatividade. Inteligência: abordagem cognitiva, 
sócio-histórica e psicométrica. A psicologia da aprendizagem e a prática pedagógica. 
Processos de memória, aprendizagem e criatividade da pessoa com necessidades especiais. 
 



             

Bibliografia  
Básica 
BAUM, W. M. Compreendendo o Behaviorismo: comportamento, cultura e evolução. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 
CAMPOS, D. M. S. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. São Paulo: Ícone, 2010. 
 
Complementar 
EDDINE, E. A. C. Desenvolvimento e aprendizagem em manuais didáticos da psicologia 
educacional. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2013. 
MASTRELLA-DE-ANDRADE, M. R. Afetividade e emoções no ensino/aprendizagem de 
línguas: múltiplos olhares. Praia Grande, SP: Pontes, 2012. 
PEDROSO, J. S.; MAGALHÃES, C. M. C.; DIAS, J. I.  P. (Orgs.) Diálogos teóricos e 
práticas em psicologia e educação. Curitiba, PR: Appris, 2014. 
PIAGET, J. Relações entre a afetividade e a inteligência no desenvolvimento mental da 
criança Rio de Janeiro: Wak, 2014. 
PILETTI, N.; ROSSATO, S. M. Psicologia da Aprendizagem - da teoria do 
condicionamento ao construtivismo. São Paulo: Contexto, 2011. 
 

7) PRÁTICA INTEGRATIVA II 
Ementa 
Prática de observação e pesquisa de elementos do desenvolvimento humano e da 
personalidade em comunidades. Inter-relações entre conceitos e as teorias estudadas em 
psicologia. Temas para elaboração de trabalhos científicos em Psicologia. Modelos de 
observação em Psicologia. Processos psicológicos básicos.  

 
Bibliografia  
Básica 
DERVAL, J. O desenvolvimento psicológico humano. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise do comportamento. 
Porto Alegre: Artmed, 2007. 
VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. São Paulo: Ícone, 2010. 
 
Complementar 
HAMMOND, S.; SMITH, J. Métodos de pesquisa em psicologia. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano. 12.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 
ROBINS, S. P.  Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 
2010. 
SKINNER, B. F.  Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
TOURINHO, E. Z.; VASCONCELOS, L. A.; LUNA, S. V. Análise do Comportamento - 
investigações históricas, conceituais e aplicadas. São Paulo: Roca, 2010.  
 

8) ATIVIDADES COMPLEMENTARES III 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 



             

Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 

 
Bibliografia  
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 

 
4º. PERÍODO 

 
1) TÉCNICAS E EXAMES PSICOLÓGICOS I 

Ementa 
Introdução à avaliação psicológica. Avaliação psicológica e sua utilização em diversos 
contextos. O processo de avaliação e suas etapas. O examinador e sua relação com o 
examinando e a família. Classificação das técnicas de exame psicológico. Entrevista 
psicológica. Testes psicológicos: histórico, características e aspectos éticos. Avaliação de 
nível mental, interesse e aptidão. Testes e exames de aplicação individual e coletiva. 
Planejamento e elaboração de laudos e pareceres psicológicos. Implicações éticas e requisitos 
legais. 
 
Bibliografia  
Básica 
HOGAN, T. P. Introdução à prática de testes psicológicos. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
PASQUALI, L. (Org.) Técnicas de exame psicológico. Manual, v. 1, Fundamentos das 
técnicas psicológicas.São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. 
SCAPARO, H. (Org.) Psicologia e pesquisa: perspectiva psicológica. Porto Alegre: Sulina, 
2008. 
 
 
Complementar 
ADRADOS, I. Teoria e prática do Rorschach. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
ARKOWITZ, H. Entrevista motivacional no tratamento de problemas psicológicos. São 
Paulo: Roca, 2012. 
BORUCHOVITCH, E.; SANTOS, A. A. A. NASCIMENTO, E.  Avaliação psicológica nos 
contextos educativos e psicossocial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012.  
CUNHA, J. A. et al. Psicodiagnóstico- V. 5a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
SISTO, F. F.; SANTOS, A. A. A. Perspectivas em avaliação psicológica. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2010.  
 



             

 
2) PSICOPATOLOGIA I 

Ementa 
Conceitos, objetivos e métodos de estudo. Conceito de normalidade e anormalidade psíquicas. 
Transtornos da conduta, consciência, atenção, orientação. Alterações na percepção, memória, 
pensamento, linguagem e afetividade. Síndromes psíquicas orgânicas. Esquizofrenia e outros 
transtornos delirantes. Sintomas dos transtornos depressivos, e conversivos, da cognição e de 
ansiedade. Dependência de substâncias psicoativas. Transtornos mentais da infância e da 
adolescência. Técnicas de entrevista psiquiátrica. Avaliação do risco de suicídio. 
Psicopatologia da vida cotidiana. 
Bibliografia  
Básica 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV. Manual estatístico dos 
transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
DUMAS, J. E. Psicopatologia da infância e da adolescência. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 
RODRIGUES, A. C. T. et al. (Orgs.) Psicopatologia conceitual.São Paulo: Roca, 2012.  
 
Complementar 
BASTOS, C. L. Manual do exame psíquico: uma introdução à psicopatologia. 3. ed. 
Revinter, 2011. 
CABALLO, V. E. Manual para avaliação clínica dos transtornos psicológicos-adulto. São 
Paulo: Santos, 2014. 
CABALLO, V. E. Manual para avaliação clínica dos transtornos psicológicos-infantil. 
São Paulo: Santos, 2015. 
CHENIAUX, E.  Manual de Psicopatologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. 
 

3) PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM 
Ementa 
Perspectiva histórica e social da educação no Brasil. Função social da escola. Ensino público e 
privado: realidades e naturezas. A escola na contemporaneidade.  Concepções atuais de 
aprendizagem e as práticas pedagógicas. Fundamentos teóricos-metodológicos envolvidos na 
construção do conhecimento. Relações desenvolvimento e aprendizagem. Inter-relações 
ensino e aprendizagem. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia  
Básica 
ALENCAR, E. M. L. S. Psicologia, introdução aos princípios básicos do comportamento. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
COLL, C.; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J. (Orgs.) Desenvolvimento psicológico e 
educação: psicologia evolutiva. v. 1. Porto Alegre: Artmed, 2004. 



             

COLL, C.; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J. (Orgs.) Desenvolvimento psicológico e 
educação: psicologia da educação e escolar. v. 2. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
Complementar 
DIAS, E. T. D. M. Psicologia e educação: uma interface entre saberes. Jundiaí, SP: Paco 
Editorial, 2012. 
GAMEZ, L. Psicologia de educação. São Paulo: LTC, 2013. 
MAGILL, R. A. Aprendizagem e controle motor: conceitos e aplicações.São Paulo: Phorte, 
2011. 
PILETTI, N.; ROSSATO, S. M. Psicologia da aprendizagem: da teoria do condicionamento 
ao construtivismo. São Paulo: Contexto, 2011. 
VERCELLI, L. C. A. (Org.).  Psicologia da educação: múltiplas abordagens. Jundiaí, SP: 
Paco Editorial, 2013. 
 

4) PSICOLOGIA E PESSOA  COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Ementa 
Paradigmas do conceito de deficiência. Aspectos históricos e conceituais das deficiências, 
causas, incidência e prevenção. Diagnóstico e alternativas de atendimento. Da exclusão às 
tentativas de inclusão. Institucionalização da diferença. Aspectos sóciopolítico, psicológicos, 
educacionais e culturais da pessoa com necessidades especiais e o processo de inclusão. 
Análise dos Paradigmas do conceito de deficiência. Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
AMIRALIAN, M. L. T. M. Psicologia do Excepcional. V.8. São Paulo:EPU, 2007. 
ASSUMPÇÃO JUNIOR, F. B.; TARDIVO, L. S. Psicologia do excepcional: deficiência 
física, mental e sensorial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
BOLONHINI JUNIOR, R. Portadores de necessidades especiais. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
Complementar 
CRUZ, M. L. C. M.; SANTOS, E. A. R.; SOUZA, D. A. Crianças com necessidades 
especiais: importância da intervenção para o desenvolvimento emocional e afetivo. Curitiba, 
PR: Juruá, 2012. l 
COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARQUESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação: 
necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. V.3 Porto Alegre: Artmed, 1995. 
FABRIS, E. H.; LOPES, M. A C. Inclusão e educação. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 
2013. 
ORRU, S. E. Estudantes com necessidades especiais. Rio de Janeiro: Wak, 2012.  
RODRIGUES, I. E. A Inclusão de pessoas com necessidades especiais no processo 
educativo escolar. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2013. 
 

5) MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA PSICOLÓGICA 
Ementa 
Uso do método científico na pesquisa em psicologia. Pesquisa básica e aplicada. Experimento 
de campo e de laboratório. Pesquisa bibliográfica. Método correlacional, experimental, 
longitudinal e transversal. Análise do conteúdo. Análise de dados quantitativo e qualitativo e 
quanti-quantitativo. Ética na pesquisa com seres humanos. Projeto de pesquisa. Elaboração de 
um projeto de pesquisa. 



             

 
Bibliografia 
Básica 
CRESWELL, J. W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco 
abordagens. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
PASQUALI, L. (Org.) Técnicas de exame psicológico. Manual, v. 1, Fundamentos das 
técnicas psicológicas.São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. 
VERGARA, S. C. Métodos de coleta de dados no campo. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
 
Complementar 
ALCHIERI, J. C. Avaliação psicológica: perspectivas e contextos. São Paulo: Vetor, 2007. 
DAMIANOVIC, M. C.; MATEUS, E.; LIBERALI, F. C. (Orgs.) A Teoria da Atividade 
Sócio-Histórico-Cultural e a escola: recriando realidades sociais. Campinas, SP: Pontes 
Editores, 2012. 
HAMMOND, S. et al.  Métodos de pesquisa em psicologia. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010.  
PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2009. 
ZECHMEISTER, E. B.; SHAUGHNESSY, J. J.; ZECHMEISTER, J. S. Metodologia de 
pesquisa em psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 

6) PSICOFARMACOLOGIA I 
Ementa 
História, conceituação e classificação dos psicotrópicos, ansiolíticos, hipnóticos, 
antidepressivos e anticonvulsivantes. Fundamentos de psicofarmacologia. Uso terapêutico dos 
antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos, antidepressivos e anticonvulsivantes. Análise da ação e 
do efeito dos fármacos sobre o sistema nervoso e suas influências nas emoções e no 
comportamento humano. Psicoestimulantes e psicodislépticos. 
 
Bibliografia 
Básica 
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMAN, B. (Org.) Goodman & Gilman: as 
bases farmacológicas da terapêutica. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
GUIMARAES, F. S.; GRAEFF, F. G. Psicofarmacologia bases neurocientíficas e 
aplicações práticas.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  
LIMA, D. R. Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicológica.  Rio de Janeiro: 
Médici, 2004. 
 
Complementar 
BISSON, M. P. Psicotrópicos: conteúdo extraído e traduzido da base de dados Lexi-Drugs. 
São Paulo: Manole, 2012. 
CORDIOLI, A. R. Psicofármacos: consulta rápida. 4.ed.  Porto Alegre: Artmed, 2010. 
GOLAN, D. E. et. al. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacologia. 
3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
NOGUEIRA, M. J. O uso de psicofármacos: um guia. São Paulo: Atheneu, 2013. 
OLIVEIRA, I. R. Psicofarmacologia clínica. 3.ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2010. 
 
 
 
 



             

7) SAÚDE MENTAL E PSICOSSOMÁTICA 
Ementa: 
Introdução teórica ao campo da saúde mental. História e conceito de loucura. Pesquisas 
sociológicas sobre questões da saúde-doença e da organização das práticas da saúde. 
Epidemiologia em saúde mental. Saúde mental e trabalho. A Saúde Mental nas relações 
sociais, na família. Saúde mental e sociedade. Bases psicanalíticas das teorias psicossomáticas 
e a referência a teorias de autores: Michel Fain, Léon Kreisler, Joyce McDougall, Christophe 
Dejours e D. W. Winnicott. Debates atuais em Saúde mental no Brasil (aspectos 
psicossociais). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou 
a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
ÁVILA, L. A. Doenças do corpo e da alma: investigações psicossomática psicanalítica. 
3a.ed. São Paulo: Escuta, 2002. 
SPINELLI, M. R. (Org.) Introdução à psicossomática. São Paulo: Atheneu, 2010. 
VOLICH, R. M. Psicossomática: clínica psicanalítica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 
 
Complementar 
HISADA, S. Conversando sobre psicossomática. Rio de Janeiro: Revinter, 2011. 
JESUS, A. F. Saúde Mental no Contexto da Realidade Brasileira. As peripécias de uma 
equipe multiprofissional. Curitiba, PR: Appris, 2013. 
NEVES, R.; PAULON, S. M. (Orgs.) Saúde mental na atenção básica: a territorialização do 
cuidado. Porto Alegre: Sulina, 2013. 
NUNES FILHO, E. Psiquiatria e saúde mental: conceitos clínicos e terapêuticos 
fundamentais. São Paulo: Atheneu, 2005. 
PLIZKA, S. R. Neurociência para o clínico de saúde mental. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 

8) PRÁTICA INTEGRATIVA III 
Ementa 
A vivência de técnicas em grupos e a observação de grupos em organizações e grupos sociais: 
crianças e adolescentes em ambiente educativo (creches, escolas, casa abrigo, etc.) ou 
hospitalar, apresentando problemas no desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo ou social, 
em situação de risco social ou não, bem como dependentes químicos, mulheres, família, entre 
outros. Comportamentos inatos, aprendidos, comportamentos públicos ou encobertos e 
governados verbalmente. Aplicações da análise experimental em laboratório de pesquisa e em 
ambiente não controlado.  
 
Bibliografia 
Básica 
MAIHIOT, G. B. Dinâmica e gênese dos grupos: atualidades das descobertas de Kurt Levin. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
SKINNER, F. B. Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
VOLICH, R. M. Psicossomática: clínica psicanalítica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 
 
Complementar 
CUNHA, C. H. L.; LEMOS, D. V. S. Grupos: o poder da construção coletiva. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2010.  
MOSCOVICI, S. Psicologia das minorias ativas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  



             

NERY, M. P. Grupos e intervenções em conflito. São Paulo: Summus, 2010. 
NERY FILHO, A. (Org.) As drogas na contemporaneidade: perspectivas clínicas e 
culturais. Bahia: EdUFBA, 2012. 
STAPLEY, L. F. Entendendo indivíduos, grupos e organizações. Campinas, SP: Pontes, 
2011. 
 

9) ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 

5º. PERÍODO 
1) TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS I  

Ementa 
Bases históricas. Principais conceitos e seus teóricos. Intervenções e fundamentos da 
psicoterapia humanística, fenomenológica e existencial. A relação terapêutica e contrato. 
Processo de transferências e contratransferência. Espaço da psicoterapia na clínica, nas 
instituições e na comunidade. 
 
Bibliografia 
Básica 
AMATUZZI, M. M. Por uma psicologia humana. 2.ed. Campinas, SP: Alínea, 2008. 
MOREIRA, V. Clínica humanista-fenomenológica: estudos de psicoterapia crítica. São 
Paulo: Annablume, 2009. 
RIBEIRO, J. P. Psicoterapia: teoria e técnicas psicoterápicas. 2.ed. Campinas, SP: Summus, 
2013. 
 
Complementar 
BEJAMIN, A. A entrevista de ajuda. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
FORBES, J. Psicanálise ou psicoterapia. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
RIBEIRO, J. P. Gestalt-terapia de curta duração. 3.ed.Campinas, SP: Summus, 2009. 
ROGERS, C. Tornar-se pessoa. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 



             

ZIMERMAN, D. E. Fundamentos psicanalíticos, teoria, técnica e clínica. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 
 

2) TÉCNICAS E EXAMES PSICOLÓGICOS II 
Ementa 
Apresentação e utilização de técnicas projetivas e avaliação psicológica. Aspectos conceituais 
e operacionais do processo diagnóstico infantil, do adolescente, do adulto e da 3ª. idade. O 
jogo diagnóstico. Teste HTP, CAT e TAT contextualização, análises e resultados. 
 
Bibliografia 
Básica 
CABALLO, V. E. Manual para a avaliação clínica dos transtornos psicológicos- infantil. 
São Paulo: Santos, 2012. 
CRUZ, R. M.; ALCHIERI, J. C. Avaliação psicológica: conceito, métodos e instrumentos. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
KOLCK, O. L. V. Testes projetivos gráficos no diagnóstico psicológico. São Paulo: EPU, 
2004. 
 
Complementar 
BAQUEIRO, G. M. Testes psicométricos e projetivos. São Paulo: Loyola, 2002. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Ano da avaliação psicológica-textos geradores. 
Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2011. 
OCAMPO, M. L. S.  et al. O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. 11. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009. 
PEREIRA, A. M. T. B. Introdução ao método de Rorschach. São Paulo: EPU, 2003. 
 

3) TEORIAS FENOMENOLÓGICAS E EXISTENCIAIS I 
Ementa 
A contribuição de Brentano. A influência de Husserl e o método fenomenológico. O 
Romantismo. A proposta de Merleau-Ponty. A contribuição da fenomenologia para a 
Psicologia. O Existencialismo: contextualização histórica e filosófica. Os filósofos 
existencialistas: vida, obra e pressupostos dos filósofos existencialistas. O existencialismo e 
suas contribuições para a Psicologia. O Humanismo: contextualização histórica. Influência do 
Humanismo na Psicologia. Carl Rogers e a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Perls e a 
Gestalt-Terapia. Psicologia Humanista-Existencial na atualidade. 
 
Bibliografia 
Básica 
FORGHIERI, Y. C. Psicologia fenomenológica: fundamentos, métodos e pesquisa. São 
Paulo: Pioneira Thomson, 2004. 
PENHA, J. O que é existencialismo. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. Teorias da personalidade. São Paulo: Pioneira 
Thompson, 2006. 
 
Complementar 
ANGERAMI, W. A. Psicoterapia existencial. 4. ed. São Paulo: Thompson, 2007. 
BACELAR, A. (Org.) A Psicologia humanista na prática: reflexões sobre a abordagem 
centrada na pessoal. Blumenal: UniSul, 2009. 



             

CASTRO, T. G.: GOMES, W. B. Aplicações do método fenomenológico à pesquisa em 
psicologia: tradições e tendências. Estudos de Psicologia (Campinas), 28, 2, pp. 153-151, 
2001. 
MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira Thompson, 
2002. 
ROGERS, C. R. Um jeito de ser. São Paulo: EPU, 2005. 
 
 

4) PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
Ementa 
Conceito de método experimental. A noção de experimentação em psicologia. Modelos em 
psicologia: procedimentos, conceitos e princípios. Ciência e comportamento humano, 
condicionamento clássico e operante. Delineamentos experimentais e controle das variáveis 
na pesquisa em psicologia. 
 
Bibliografia 
Básica 
HUBNER, M. M. C. Temas clássicos em Psicologia sob a ótica da análise do 
comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise de comportamento. 
Porto Alegre: Artmed, 2007. 
SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 
 
Complementar 
ABREU-RODRIGUES, J.; RIBEIRO, M. R. Análise do comportamento: pesquisa, teoria e 
aplicação. São Paulo: Artmed, 2005. 
DE-FARIAS, A. K. C. R. (Org.) Análise do comportamento: pesquisa, teoria e aplicação. 
São Paulo: Artmed, 2010. 
GAZZANIGA, M. S.; HEATHERTON, L. N. Ciência psicológica: mente, cérebro e 
comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
GOMIDE, P. I. C.; DOBRIANSKY, L. N. Análise experimental do comportamento: 
manual de laboratório. 2.ed. Curtiba, PR: UFPR, 2000. 
KAPLAN, H. I. et al. Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria 
clínica. 9. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007. 
 
 
 

5) PSIQUIATRIA BÁSICA 
Ementa 
Organização estrutural da psique humana e das funções psíquicas. Reconhecimento clínico, 
diagnóstico diferencial, evolução, tratamento psicológico e psicofarmacológico das principais 
afecções psiquiátricas. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 



             

Bibliografia 
Básica 
ASSUMPÇÃO JÚNIOR, F. B. Psiquiatria da infância e da adolescência: casos clínicos. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. 
HALES, R. E.; YUDFSKY, S. C. Fundamentos de neuropsiquiatria e ciências do 
comportamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. 
KAPLAN, H. I. et al. Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria 
clínica. 9.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007. 
 
Complementar 
BECK, A. T.; ALFORD, B. A. Depressão: causas e tratamento. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2011. 
FONTANA, A. M. Manual de clínica e psiquiatria. São Paulo: Atheneu, 2005. 
MELLO FILHO. J. Psicossomática hoje. 2.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2005. 
NUNES FILHO, E. P. et al. Psiquiatria e saúde mental: conceitos clínicos e terapêuticos 
fundamentais. São Paulo: Atheneu, 2006. 
 

6) PRÁTICA DE PESQUISA 

Ementa 
Concepção de pesquisa. Pesquisa: abordagens qualitativas e abordagens quantitativas. 
Definição de métodos e de metodologia. Construção de procedimentos para a pesquisa 
psicológica. Objeto de estudo e contexto da investigação. Sistematização da investigação. 
Elaboração de registros organizados e (semi) estruturados. Elaboração dos instrumentos de 
coletas de dados. Confecção de relatórios: resultados, discussão e conclusões. 
 
Bibliografia 
Básica 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e 
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 2003. 
BARBIER, R. A pesquisa-ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 
BAUER, M.; GASKELL. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 
prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
 
Complementar 
ANDRÉ, M. E. D. A; LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 
Paulo: EPU, 2003. 
DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 2001. 
TAMAYO, A.; SCHARTZ, S. Estrutura motivacional dos valores humanos. Revista 
Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, 9, 2, pp.329-348, maio/agosto, 2003. 
 
 
 
 

7) PRÁTICA INTEGRATIVA IV 
Ementa 
Os elementos das teorias e técnicas psicológicas/psicoterápicas. Observação de grupos em 
instituições hospitalares, clínicas e educacionais (com psicopatologias, transtornos globais do 



             

desenvolvimento, deficiências ou não).  Observação e acompanhamento de casos de pacientes 
ou grupos de pacientes com quadros que exijam a presença do trabalho do psicólogo. 
Elaboração de relatórios de observação de casos e as análises.  
 
Bibliografia 
Básica 
BRANDÃO, M. et al. Sobre comportamento e cognição: entendo a psicologia 
comportamental e de saúde, das organizações, das relações pais e filhos e das escolas. v.14. 
Santo André: Esetec, 2004.  
FERREIRA, V. R. T.; MOUSQUER, D. N. Observação em psicologia clínica. Revista de 
Psicologia da UNC, Santa Catarina, v. 2., n.1, p.54-61, 2004. 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos psicanalíticos, teoria, técnica e clínica. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 
 
Complementar 
BION, W. R. Dinâmica de grupo: uma revisão. In: KLEIN, M.; HEIMANN, P.; MONEY-
KEYRLE, R. E. (Orgs.). Temas de psicanálise aplicada. Rio de Janeiro: Zahar, p. 163-206, 
2003. 
MATHIAS, W. F.; WOILER, S. Projeto: planejamento, elaboração e análise. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
PICHON-RIVIÈRE, E. O proceso grupal. 8.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
RIBEIRO (Org.). Análise do comportamento: teorias e práticas. Santo André: Esetec, 2005. 
ROVINSKI, S. L. R.; CRUZ, R. M. (Orgs.) Psicologia jurídica: perspectiva teórica e 
processos de intervenção. São Paulo: Vetor, 2009. 
 
 

8) ATIVIDADES COMPLEMENTARES V 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 
 



             

6º. PERÍODO 
1) TEORIAS PSICANALÍTICAS 

Ementa 
Historiografia de Freud e a emergência da Psicanálise. Os fundamentos da teoria psicanalítica 
através de seus conceitos principais. A estrutura tripartite da personalidade. Conceitos 
basilares da psicanálise: inconsciente, recalque e sintoma. Conflito e defesa. O conceito de 
desejo em Psicanálise e sua importância na dinâmica da vida. A importância do Eu para a 
Psicanálise através de estudos sobre o narcisismo. Conceito de defesa e sua relação com as 
estruturas psíquicas. 
 
Bibliografia 
Básica 
FREUD, S. Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 2008. 
NÁSIO, D. E. Fundamentos psicanalíticos, teoria, técnica e clínica. Porto Alegre: Artmed, 
2007. 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos psicanalíticos, teoria, técnica e clínica. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
 
Complementar 
GARCIA-ROSA, L. A. Freud e o inconsciente. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
GARCIA-ROSA, L. A. Introdução à metapsicologia freudiana. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1996. 
LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. (Orgs.). Vocabulário da psicanálise. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. 
MEZAN, R. Freud: pensador da cultura. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001. 
 MEZAN, R. Freud: a trama dos conceitos. 5.ed. São Paulo: Perspectivas, 2013. 
 

2) TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS II  
Ementa 
Bases histórico-filosóficas de psicoterapias clássicas: a Abordagem Centrada na Pessoa, 
psicoterapias corporais e de base cognitiva. Práticas contemporâneas em psicoterapia. 
Processo psicoterápico: conceituação e técnicas utilizadas. Estudo de casos e a ética na 
relação terapêutica. 
 
Bibliografia 
Básica 
BECK, A.; FREEMAN, A. Terapia cognitiva dos transtornos de personalidade. Porto 
Alegre: Artmed, 2005. 
CORDIOLI, A. V. et al. Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: Artmed. 
2008. 
WRIGHT, J. H. Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental: um guia ilustrado. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Complementar 
FARIAS, A. K. C. R. et al. Análise comportamental clínica: aspectos teóricos e estudo de 
caso.  Porto Alegre: Artmed, 2010. 
COLS, R. Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 
LEARY, R. L. Teoria cognitiva contemporânea: teoria, pesquisa e prática. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 



             

ROGERS, C. Torna-se pessoa. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
ROGERS, C. Em busca da vida, da terapia centrada no cliente à abordagem centrada na 
pessoa. São Paulo: Summus, 1983. 
 

3) TEORIAS FENOMENOLÓGICAS E EXISTENCIAIS II 
Ementa 
Os fundamentos teóricos do movimento fenomenológico e sua relação com a psicologia. 
Hermenêutica, Gestalt e cognitivismo. As interfaces da fenomenologia com a condução da 
clínica e sua contribuição à compreensão do processo educativo. Os delineamentos 
tradicionais e recentes de pesquisa fenomenológica (instrumentos, procedimentos, métodos e 
técnicas de análise). 
 
Bibliografia 
Básica 
AMATUZZI, M. M. Por uma Psicologia Humana. Campinas, SP: Alínea, 2001. 
CASTRO, T. G.; GOMES, W. B. Aplicações do método fenomenológico à pesquisa em 
psicologia: tradições e tendências. Estudos de Psicologia, Campinas, 22, 2, 153-161, 2011. 
GADAMER, H. G. Fenomenologia, hermenêutica e metafísica. In: GADAMER, H. G. 
(Org.). Hermenêutica em retrospectiva. v 2. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
Complementar: 
GAUER, G. G. W.; HOLANDA, A. Psicologia humanista no Brasil. In: MASSIMI, M. 
(Org.). História da Psicologia no Brasil do Século XX. São Paulo: EPU, 2004. 
JOSGRILBERG, R. S. O empírico e o fenomenológico na situação psicoterápica. In: 
CASTRO, D. S. P. (Org.). Fenomenologia e análise do existir. São Paulo: Umesp, 2000. 
ROSEMBERG, D. et al. Reversibilidade entre percepção e expressão na experiência 
cinematográfica: a completação gestáltica para campo multiestável. Revista da Abordagem 
Gestáltica, 2, 161-171, 2008. 
SHULTZ, D. P.; SHULTZ, S. E. Teoria da personalidade. São Paulo: Thompson, 2006. 
 

4) PSICOPATOLOGIA II 
Ementa 
Psicopatologia clínica: classificação dos fenômenos psicopatológicos. A entrevista, a 
anamnese e elaboração laudo.  Equipe multidisciplinar e interdisciplinar: ética e ação 
integrada. Conduta terapêutica e tratamento dos fenômenos particulares da psicopatologia: 
distúrbios da atenção, concentração, consciência, percepção, memória, afetividade, 
psicomotricidade, inteligência, linguagem, pensamento, impulsos e vontade. Sinais e sintomas 
das síndromes culturais. Estudo de caso.Exame de questões associadas às Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 
8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
BARLOW, D. H. et al. Manual clínico dos transtornos psicológicos: tratamento passo a 
passo. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
CARVALHO, J. A. (Org.) Ententendo os transtornos mentais. Rio de Janeiro: ABP, 2010. 
HALES, R. E.; YUDOFSKY, S. C; GABBARD, G. O. Tratado de psiquiatria. 5.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 
 
Complementar 



             

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual diagnóstico e estatística de 
doenças mentais. DSM-IV. Porto Alegre: Artmed, 1991. 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 
GARRAD, G. O. Psiquiatria psicodinâmica: baseado no DSM-IV. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação dos transtornos mentais e de 
comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: 
Artmed, 1993. 
SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A. Manual conciso de psiquiatria da infância e da 
adolescência. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 

5) PSICOFARMACOLOGIA II 
Farmacologia dos antipsicóticos, antiparkinsonianos e para o mal de Alzheimer. Fármacos 
usados nos transtornos de memória, humor, sono, sexuais, alimentares e síndrome do pânico. 
Farmacologia das drogas de abuso/dependência. Tratamento farmacológico do 
abuso/dependência de drogas psicoativas. Emprego de fitoterápicos em psiquiatria. 
Tratamentos biológicos não-farmacológicos: eletroconvulsoterapia, fototerapia, privação de 
sono e estimulação magnética transcraniana. Psicofarmacologia e Psicoterapia. Demanda do 
psicólogo pela avaliação psiquiátrica. Interconsultas. 
 
Bibliografia 
Básica 
CORDIOLI, A. V. et al. Psicofármacos: consulta rápida. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
OLIVEIRA, I. R. Manual de psicofarmacologia clínica. Rio de Janeiro: Medbook, 2010. 
TENG, CHEI-TUNG.  Psicofarmacologia aplicada: manejo  prático dos transtornos mentais. 
2.ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 
 
Complementar 
DIEHL, A. et al. Dependência química: prevenção, tratamento e política públicas. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 
BRUNTON, L. L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L. (Orgs.) Goodman & Gilman: as bases 
psicofarmacológicas da terapêutica. Porto Alegre: AMGH, 2010. 
KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. 12.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
STAHL, S. M. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações clínicas. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
STAHL, S. M. Psicofarmacologia: depressão e transtornos bipolares. Belo Horizonte, Medsi, 
2003. 
 

6) PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 
Ementa 
Análise das organizações nas dimensões: estrutural e política, ideológica e psicológica. Papéis 
e perspectivas de intervenção do psicólogo na organização. Visão geral sobre a evolução da 
teoria das organizações: as relações de poder e as formas de gestão. Inovações tecnológicas e 
mudanças organizacionais. A organização moderna e a saúde do trabalhador. O papel do 
psicólogo nas organizações. Diversidade, multiculturalismo e as questões étnico-raciais no 
espaço organizacional. A organização, a sustentabilidade e o meio ambiente: perspectivas 
atuais.Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e 



             

das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 
25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, 
que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
 
Bibliografia 
Básica 
FRANÇA, A. C. L. Prática de recursos humanos (PRH): conceitos, ferramentas e 
procedimentos. São Paulo: Altas, 2008. 
SCHEIN, E. Psicologia organizacional. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 2005. 
ZANELLI, J. C. O psicológo nas organizações de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
Complementar 
CHANLAT, J. F. et al. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: 
Atlas, 2004. 
DEJOURS, C. et al. Psicodinâmica do trabalho. São Paulo: Atlas, 2004. 
KANNAANE, R. Comportamento humano nas organizações. São Paulo: Atlas, 2005. 
SOTO, E. Comportamento organizacional. São Paulo: Thompson Learning, 2008. 
ZANELLI, J. C.; BASTOS, A. V. B. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 
 

7) TÓPICOS INTEGRADORES I 
Ementa 
Articulação teórico-prática dos conteúdos estudados em psicologia. Perspectiva 
interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar dos conhecimentos psicológicos para 
intervenção, promoção da saúde, avaliação, diagnóstico e desenvolvimento de grupos nas 
escolas, hospitais, clínicas e organizações. Estudo de caso e situações problemas nos espaços 
de ação do psicólogo. 
 
Bibliografia 
Básica 
Das demais disciplinas vivenciadas até o período da disciplina. 
Complementar 
Das demais disciplinas vivenciadas até o período da disciplina. 
 

8) ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 



             

associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 
 

7º. PERÍODO 
 

1) NEUROPSICOLOGIA E COGNIÇÃO 
Ementa 
Neuropsicologia e neuroeducação: histórico, aproximações teóricas e peculiaridades na 
pesquisa. Bases biológicas das funções cognitivas e organização cerebral. Prevenção e 
estimulação neuropsicológica. Funções perceptivas: memória, linguagem, pensamento e ação. 
Organização neuropsicológica da fala. Relação pensamento e linguagem. Linguagens 
receptiva e expressiva. Compreensão dos processos de leitura e escrita. As alterações 
neurobiológicas e neuropsicológicas dos transtornos mentais. 
 
Bibliografia 
Básica 
CAIXETA, M. et al. Neuropsicologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2007. 
CONSENZA, R. M.; GERRA, L. G. B. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 
RELVAS, M. P. Fundamentos biológicos da educação: despertando inteligências e 
afetividade no processo de aprendizagem. Rio de Janeiro: Wak, 2005. 
 
Complementar 
BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A.  Neurociências: desvendando o 
sistema nervosa. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
BRISQUETA-GOMEZ, J. et al. Reabilitação neuropsicológica: abordagem interdisciplinar 
e modelos conceituais na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
LENT, R. Neurociência da mente e do comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 
MALOY-DINIZ, L. F. et al. Avaliação neuropsicológica. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
STERNBERG, R. J. Psicologia cognitiva. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 

2) BASES TEÓRICAS DA PSICOLOGIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL 
Ementa 
Bases filosóficas, teóricas e históricas da terapia comportamental-cognitiva. Diferenças e 
aproximações entre a terapia comportamental e terapia comportamental cognitiva. 
Contribuições cognitivas: Ellis, Beck, Mahoney, Meichenbaum e Seligman. Análise funcional 
e suas técnicas. O clínico pesquisador. Diagnóstico e avaliação comportamental. A entrevista 
inicial. Formulação de casos clínicos. A formação do terapeuta comportamental cognitivo. 
Exemplos de intervenção terapêutica: terapia de grupos, casais, famílias, crianças e adultos. 
Cuidados éticos. 



             

  
Bibliografia 
Básica 
ABREU, C. N.; GUILHARDI, H. J. (Org.). Terapia comportamental e cognitivo 
comportamental: práticas clínicas. São Paulo: Roca, 2004.  
BECK, J. S. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
LEARY, R. L. Teoria cognitiva contemporânea: teoria, pesquisa e prática. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
 
Complementar 
BASCO, M. R. Terapia cognitivo comportamental para doenças mentais graves. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 
CORDIOLI, A. V. TOC: Manual de terapia cognitivo-comportamental para o transtorno 
obsessivo-compulsivo. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
DOBSON, K. S. Manual de terapias cognitivo-comportamentais. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 
RANGÉ, G. (Org.) Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a 
psiquiatria. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
WRIGHT, J. H. et al. Terapia cognitivo-comportamental de alto rendimento para sessões 
breves: guia ilustrado. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 
 

3) TÉCNICAS DE GRUPO  E RELAÇÕES HUMANAS 
Ementa 
Estudo do conceito de grupo. Fundamentação da dinâmica de grupo. Investigação sobre a 
Origem, desenvolvimento e áreas de aplicação da dinâmica de grupo. Discussão sobre a teoria 
de Campo de Kurt Lewin. Estudo das Fases de Desenvolvimento de Grupo. Análise dos tipos 
de grupos e Fenômenos Grupais. Reflexão sobre a importância do papel do facilitador/diretor 
de grupos. Interface entre a comunicação humana e as relações interpessoais. Interface das 
relações humanas e convívio social. Discussão sobre oficinas vivenciais.  
 
Bibliografia 
Básica 
AFONSO, M. L. M. Oficinas de dinâmica de grupo na área da saúde. 2.ed. São Paulo: 
Casa do Psicólogo,  2013. 
BARRETO, M. F. M. Dinâmica de grupo: história, prática e vivências. 4.ed. Campinas, SP: 
Alínea, 2010. 
PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
 
Complementar 
ANTUNES, C. Manual de técnicas de dinâmica de grupo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
BERGAMINI, G. W. Técnicas de dinâmica de grupo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 
MAILHIOT, G. B. Dinâmica e gênese dos grupos - atualidade das descobertas de Kurt 
Lewin. São Paulo: Duas Cidades Editora, 2002. 
MINICUCCI, A. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 6.ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
ROGERS, C. R. Grupos de encontro. São Paulo:Martins Fontes, 2003. 
 
 



             

4) PSICOMOTRICIDADE 
Ementa 
Definição e contexto histórico da psicomotricidade. Distúrbios psicomotores: técnicas e 
intervenções. Sessões psicomotoras. Avaliação e reeducação psicomotora: observação e 
desenvolvimento. A contribuição da psicomotricidade para o desenvolvimento escolar. O 
desenvolvimento e a intervenção psicomotora: a pessoa com necessidades educativas 
especiais. 
 
Bibliografia 
Básica 
ALVES, F. Psicomotricidade: corpo, ação e emoção. Rio de Janeiro: Wak, 2008. 
FACHADA, R. Implicações do pensamento corpóreo na formação do esquema e da imagem 
corporal da criança na dança. In: PEREIRA, R.; SOTER, S. (Orgs.) Lições de dança 5. Rio 
de Janeiro: Univercidade, 2005. 
FREIRE, J. B. Educação do corpo inteiro, São Paulo: Scipione, 2005. 
 
Complementar 
BARRETO, D. Dança: ensino, sentidos e possibilidades na escola. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2004. 
LEVIN, E. A clínica psicomotora: o corpo na linguagem. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
MEUR, A.; STALS, l. Psicomotricidade, educação e reeducação, São Paulo: Manole, 
2005. 
OLIVEIRA, G. C. Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque psicopedagógico. 
10.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
 

5) PSICOLOGIA ESCOLAR 
Ementa 
A psicologia escolar: origens e espaço no contexto educacional brasileiro. Relações e 
aproximações entre Psicologia Escolar e Pedagogia. A escola e demais instituições educativas. 
Função do psicólogo escolar. Prevenção, intervenção e acompanhamento escolar. A inclusão, 
o fracasso e a evasão escolar. Promoção da saúde e educação integral. Equipe multidisciplinar 
e psicodiagnóstico e atendimento. Apoio psicopedagógico aos familiares, aos professores e à 
organização escolar.Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 

 
ANTUNES, M. A. A; MEIRA, M. E. M. (Org.). Psicologia escolar: práticas críticas. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
GOULART, I. B. Psicologia da educação: fundamentos teóricos aplicações à prática 
pedagógica. Petrópolis, RJ:Vozes, 2013. 
PATTO, M. H. de S. Introdução à psicologia escolar. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2010. 
 



             

Complementar 
CARRAHER, T. N.; CARRAHER, D. W.; SCHLIEMANN, A. Na vida dez, na escola zero. 
São Paulo: Cortez, 2001. 
JOLY, M. C. (Org.). Tecnologia no ensino: implicações para a aprendizagem. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2002. 
MEIRA, M. E. M. Psicologia escolar: teorias e críticas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
DEL PRETTE, Z. A. P. (Org.). Psicologia escolar e educacional: saúde e qualidade de vida. 
2. ed. Campinas, SP: Alínea, 2001. 
 

6) ETNOPSICOLOGIA 
Ementa 
Origem, funções e mazelas da cultura. Distúrbios psíquicos, decorrentes das transformações 
culturais. Os distúrbios psicológicos: representações, crenças e atitudes. Psicoterapia numa 
abordagem etnopsicológica. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
(Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 
8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
BARRETO, M. R. Terapia comunitária. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 
BRUSCHI, M. E. Estudos Culturais e Pós-Modernismo: psicologia mídia e identidade. In: 
GUARESCHI, N. M. F.; BRUSCHI, M. E. (Org.). Psicologia Social nos estudos culturais: 
perspectivas e desafios para uma nova psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 7.ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
 
Complementar 
BARRETO, A. Manual do terapeuta comunitário da pastoral da criança. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 2003. 
BRUNER, J. S. Atos de significação. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. 
BOSI, E. O Tempo vivo da memória: ensaio de psicologia social. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2003. 
ENRIQUEZ, E. Da horda ao estado: psicanálise do vinculo social. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001. 
LAPLANTINE, F. Aprender etnopsiquiatria. São Paulo: Brasiliense, 2002. 
 

7) ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO I 
Ementa 
Etapas de intervenção em Psicologia. Relação entre propostas de intervenção e problemas 
emergentes no contexto do acompanhamento psicológico. Aspectos relevantes em projetos de 
intervenção: procedimentos, instrumentos, critérios técnicos, éticos e legais nas situações 
concretas. Registro de atividades de intervenção e acompanhamento. Avaliação de 
procedimentos de intervenção realizados à luz dos estudos da psicologia. 
 
 
 



             

8) ATIVIDADES COMPLEMENTARES VII 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 

8º. PERÍODO 
 

1) PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES FAMILIARES 
Ementa 
Origens históricas e sociais da família. A família como instituição social. As relações 
familiares em diferentes culturas. A Psicologia da Família. Configurações, constelações e 
arranjos familiares. O papel da família nas intervenções em Psicologia. A influência da 
família na construção do indivíduo. Aspectos transgeracionais e relações familiares.  
Parentalidade e filiação no contexto atual: desafios e perspectivas. Dramas familiares: drogas, 
violência, pobreza, desemprego, alcoolismo. Aspectos essenciais da família: apoio social, 
afetividade e identidade. A família na terapia: diferentes abordagens.Apreciação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 
CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de 
educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 
2002).  
 
Bibliografia 
Básica 
ARIES, P. História social da criança e da família. 2.ed. São Paulo: Summus, 2006. 
LIMA, R. A. A função social da família. Curitiba, PR: Juruá, 2013. 
MCGOLDRICK, M. Novas abordagens na terapia familiar – raça, cultura e gênero na 
prática clínica. São Paulo: Roco, 2003. 
 
Complementar 
CASTILHO, T. Temas em terapia familiar. 2. ed. São Paulo: Summus, 2002. 



             

FISHMAN, H. C.; MINUCHIN, S. Técnicas de terapia familiar. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 
MEYER, L. Família: dinâmica e terapia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 
SILVA, M. B. N. História da família no Brasil colonial. 2. ed. São Paulo: Nova Fronteira, 
2000. 
OSÓRIO, L. I. C.; VALLE, M. E. P.  Manual de terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
 

2) ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO 
Ementa 
Trabalho, Indivíduo e Sociedade. Trabalho no capitalismo e produção do trabalhador. 
Conhecimento e profissão na sociedade capitalista. Escola, sociedade e profissão. Orientação 
vocacional e profissional na sociedade brasileira (leis, profissionais, origem e práxis) e o papel 
do psicólogo. Modalidades em orientação vocacional. Psicometria (princípios, referência 
teóricas, métodos e técnicas). Conceituação e histórico do aconselhamento psicológico. A 
caracterização da entrevista psicológica. Delimitação e teorias do aconselhamento. A 
psicoterapia breve. 
 
Bibliografia 
Básica 
BOCK, S. D. Orientação profissional: a abordagem sócio-histórica. São Paulo: Cortez, 
2002. 
MAY, R. A arte do aconselhamento psicológico. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 
MELO, F. A. F. O desafio da escolha profissional. Campinas: Papirus, 2002. 
 
Complementar 
BARRETO, C. L. B. T. Aconselhamento psicológico numa perspectiva fenomenológico-
existencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
FARIAS, M. R. Constituição do sujeito e estrutura familiar. 2.ed. Taubaté, SP: Cabral, 
2010. 
LEMOS, C. G. Adolescência, identidade e escolha da profissão no mundo do trabalho 
atual. São Paulo: Vetor, 2001. 
LEVENTUS, R. S.; SOARES, D. H. P. Orientação vocacional. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 
SILVA, L. L. M.; JACQUEMIN, A. Intervenção em orientação vocacional/profissional: 
Avaliando resultados e processos. São Paulo: Vetor, 2001. 
 

3) LUDOTERAPIA 
Ementa 
História da ludoterapia. A origem, função e importância do brincar e do brinquedo nas 
relações humanas. A sala de ludoterapia como lugar de terapia. Os brinquedos e brincadeiras 
adequadas para o processo terapêutico. Formas de observação e procedimentos em ludoterapia 
em diferentes contextos (social, clínico, hospitalar etc). A criança em situação de risco e o 
brincar. A ludoterapia na comunidade. Aspectos éticos da ludoterapia. A brinquedoteca ou 
ludoteca: espaço de expressão e aprendizagens nos hospitais e instituições educativas. 
 
Bibliografia 
Básica  
AFFONSO, R. M. L. Ludodiagnóstico: investigação clínica através do brinquedo. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 



             

OLIVEIRA, V. B. (Org.) O brincar e a criança de zero a seis anos. 2. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2005. 
WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 2003. 
 
Complementar 
ABERASTURY, A. A criança e seus jogos. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
BROUGÈRE, G. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 2005. 
ELKONIN, D. B. Psicologia do jogo. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
GINOTT, H. G. Psicoterapia de grupo com crianças: a teoria e a prática da ludoterapia. 
Belo Horizonte: Interlivros, 2003. 
LEVY, E. G. Tornar-se quem é: a constelação do self no jogo de areia. Porto Alegre: 
Armazém Digital, 2011. 
 

4) PSICOLOGIA JURÍDICA 
Ementa 
A psicologia como ciência e suas interfaces com o Direito. A Psicologia jurídica como 
ferramenta de trabalho inter e transdisciplinar.  Mediação:  indivíduo,  conflitos e as relações 
com as instituições jurídicas. A avaliação das características de personalidade no âmbito da 
justiça. Serviços psicológicos no âmbito da justiça: vara da infância, adolescência e da 
família. Psicologia forense, criminal, trabalhista e judiciária.Apreciação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 
CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de 
educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 
2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
BRANDÃO, E. P.; GONÇALVES, H. S. Psicologia jurídica no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Nau, 2004. 
FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2002. 
SHINE, S. Avaliação psicológica e lei: adoção, vitimização, separação conjugal, dano 
psíquico e outros temas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
 
 
Complementar 
BARROS, D. M.; SERAFIM, A. P. Temas em psiquiartria forense e psicologia jurídica 
II. São Paulo: Vector, 2006. 
BRITO, L. M. T. (Org.). Jovens em conflito com a lei: a contribuição da universidade ao 
sistema sócio-educativo. Rio de Janeiro: UERJ, 2000.  
CASTRO, L. R. F. Disputa de guarda e visita. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
ROVINSKI, S. L. R.; CRUZ, R. M. (Orgs.) Psicologia jurídica: perspectiva teórica e 
processos de intervenção. São Paulo: Vector, 2009. 
 
 
 
 



             

5) PSICOLOGIA HOSPITALAR 
Ementa 
Conceituação e histórico da Psicologia Hospitalar. O contexto hospitalar e sua significação 
cultural. A psicologia e os diversos tipos de doenças e pacientes no contexto hospitalar. 
Atribuições do psicólogo. Equipe multidisciplinar no hospital. Psicologia da morte. Questões 
atuais em Psicologia Hospitalar. 
 
Bibliografia 
Básica 
ANDREOLI, P. B. A. Psicologia hospitalar. São Paulo: Manole, 2013. 
AMORIM, S.; BILO, A. (Orgs.) A psicologia junguiana entra no hospital: diálogos entre 
corpo e pensamento. São Paulo: Vetor, 2012. 
SIMONETTI, A. Manual de psicologia hospitalar: o mapa das doenças. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2011. 
 
Complementar 
ANGERAMI-CAMON, V. A. Psicologia hospitalar: teoria e prática. 2ª. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010. 
BENFICA, T. M. S. Psicologia hospitalar e da saúde: consolidando práticas e saberes. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
BRIGHENTI, Z. Psicologia clínica no contexto hospitalar. Santa Catarina: Unisul, 2012. 
MERCER, V.; WANDERBROOCKE, A. C. Hospital, saúde e subjetividade. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2011. 
STENZEL, G. Q. L. A psicologia no cenário hospitalar: encontros possíveis. Porto Alegre: 
EdiPURS, 2012. 
 
 

6) TÓPICOS INTEGRADORES II 
Ementa 
Articulação teórico-prática dos conteúdos estudados em psicologia. Perspectiva 
interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar dos conhecimentos psicológicos para 
intervenção, promoção da saúde, avaliação, diagnóstico e desenvolvimento de grupos nas 
escolas, hospitais, clínicas e organizações. Estudo de caso e situações problemas nos espaços 
de ação do psicólogo.  
 
Bibliografia 
Básica 
Das demais disciplinas vivenciadas até o período da disciplina. 
Complementar 
Das demais disciplinas vivenciadas até o período da disciplina. 
 
 
 

7) ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO II 
Ementa 
Etapas de intervenção em Psicologia. Relação entre propostas de intervenção e problemas 
emergentes no contexto do acompanhamento psicológico. Aspectos relevantes em projetos de 
intervenção: procedimentos, instrumentos, critérios técnicos, éticos e legais nas situações 
concretas. Registro de atividades de intervenção e acompanhamento. Avaliação de 
procedimentos de intervenção realizados à luz dos estudos da psicologia. 



             

 
8) ATIVIDADES COMPLEMENTARES VIII 

Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 
 

ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 
 

9º PERÍODO 
 
PSICODIAGNÓSTICO 
Ementa 
Aspectos conceituais e teóricos do processo psicodiagnóstico infantil: a entrevista inicial com 
os familiares ou responsáveis e o rapport com a criança. Escolha e adequação dos testes às 
demandas da avaliação e a pessoa em desenvolvimento. Entrevista de devolução de 
informação no processo diagnóstico (sujeito focal, familiares, professores e escola).  
Prognóstico e relatório de encaminhamento. Diagnóstico diferencial. Avaliação, laudo, 
atestado e parecer psicológico. 
 
Bibliografia 
Básica 
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico-V. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
NCONA-LOPEZ, S. Psicodiagnóstico interventivo, evolução de uma prática. São Paulo: 
Cortez, 2013. 
PICCOLO, E. G. Processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. 11.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009. 
 
Complementar 
ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
CHAMAT, L. S. J. Técnicas de psicodiagnóstico: o diagnóstico clínico na abordagem 
interacionista. São Paulo: Vetor, 2004. 



             

PASIAN, S. R. O psicodiagnóstico de Rorschach. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
PIMENTEL, A. Psicodiagnóstico em Gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 2007. 
SBARDELINI, E. T. B.; PRIMI, R. Contextos e questões da avaliação psicológica. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. 
 
PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 
Ementa 
Relação psicoterapeuta/paciente. Escolha da abordagem psicoterápica e as técnicas de 
intervenção psicológica. Contrato psicoterapêutico. Sigilo profissional e ética. Discussão de 
casos clínicos. Elaboração de psicodiagnóstico. Dramatização de situação psicoterápica. 
 
Bibliografia 
Básica 
FRIEDBERG, R. D.; MCCLURE, J. M. A prática clínica de terapia cognitiva com 
crianças e adolescentes. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
SILVARES, E. F. de M. Estudos de caso em Psicologia Clínica. Vol. 1. São Paulo: Papirus, 
2006. 
TRINCA, W. Formas de investigação clínica em Psicologia. São Paulo: Vetor, 2007. 
 
Complementar 
ALCHIERI, J. C.; CRUZ, R. M. Avaliação psicológica: conceitos, métodos, medidas e 
instrumentos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 
CAMPOS, L. F. Formação, treinamento, supervisão em Psicologia clínica. São Paulo: 
EPU, 2002. 
GUZZO, R.S.; PASQUALI, L. Laudo psicológico: a expressão da competência profissional. 
In: PASQUALI, L. (Org.) Técnicas de exame psicológico. São Paulo: Casa do Psicólogo,  
2001, p.155-170. 
GIACOIA JUNIOR, O. Nietzsche como psicólogo. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2004. 
HERRMANN, F. A clínica psicanalítica: a arte da interpretação. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2003. 
 
 
ELETIVA I 
Ementa 
Temáticas atuais em psicologia, indicadas pelo Conselho do Curso de Psicologia. Psicologia 
contemporânea e desafios da atualidade. Articulações teórico-metodológicas em temas de 
psicologia. Diferenciados níveis de análise de um objeto de estudo da psicologia: contexto, 
instrumentos, métodos e técnicas, desafios e contribuições. Enfoque interdisciplinar e 
transdisciplinar da temática. Atuação em equipes multiprofissionais. Psicologia da 
emergência: intervenção do psicólogo em situações de tragédias naturais ou provocadas pela 
ação humana_ desmoronamentos, grandes acidentes de trânsito, enchentes, vazamentos 
químicos, entre outros.Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
 



             

Bibliografia 
Básica 
De acordo com a disciplina eleita. 
Complementar 
De acordo com a disciplina eleita. 
 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Ementa 
Análise de experiências observadas na prática da Psicologia e Processos Clínicos. Definição 
da temática de pesquisa. Embasamento teórico, desenvolvimento metodológico e da aplicação 
técnica e terapias na área Psicologia e Processos Clínicos. Orientações teóricas e práticas para 
elaboração e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Estado de arte sobre 
temática específica. Elaboração e avaliação das etapas de um projeto de pesquisa. Aspectos 
éticos e legais no desenvolvimento da pesquisa com seres humanos. 
 
Bibliografia 
Básica 
BRASIL. Associação Brasileira de Normas e Técnicas. São Paulo: ABNT, 2005. 
LEOPARDI, M. T. Metodologia da pesquisa na saúde. Santa Maria, RS: Pallotti, 2001. 
POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
 
Complementar 
ALVES, M. Como escrever teses e monografias. Um roteiro passo a passo. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003.  
CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Axcel 
Books, 2004. 
HADDAD, N. Metodologia de estudos em ciências da saúde. São Paulo: Roca, 2004. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, J. M. Apresentação de trabalhos acadêmicos-normas e técnicas-edição atualizada 
de acordo com a ABNT. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO I 
Ementa 
Estágio supervisionado específico com ênfase em Psicologia e Processos Clínicos. Simulação, 
treinamento e prática profissional. Caracterização e problematização das questões observadas 
no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos. Elaboração de 
relatório. 
 
 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES IX 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 



             

seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 
 

10º PERÍODO 
INTERVENÇÕES EM CRISE 
Ementa 
Conceituação de crise: fundamentos teóricos, princípios e questionamentos. Análise do Papel 
do psicólogo frente às queixas e às demandas em situações de crise: modalidades de relações 
intersubjetivas, multidisciplinaridade e implicações éticas. Interface de Processo e estratégias 
de intervenção em situações de crise: acolhimento, dimensões da interação psicológica, ação e 
encaminhamento.  

Bibliografia 
Básica 
ANDOLFI, M. (Org.). A crise do casal: uma perspectiva sistêmico-relacional. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
COSTA, I. I.  Intervenção precoce e crise psíquica grave. Curitiba, PR: Juruá, 2013. 
DATILLO, F.; FREEMAN, A. (Org.) Estratégias cognitivo-comportamentais de 
intervenção em situações de crise. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
Complementar 
GURFINKEL, D. Do sonho ao trauma: psicossoma e adicções. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2001. 
SILVA, I. R. Abuso e trauma. São Paulo: Vetor, 2000. 
______. Alcoolismo e abuso de substâncias psicoativas. São Paulo: Vetor, 2000. 
THOME, J.T.; BENYAKAR, M.; TAROLLI, I. Intervenção em situações limites 
desestabilizadoras: crises e traumas. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
WAGNER, A. (Org.) Família em cena: traumas, dramas e transformações. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2002. 
 
PSICOLOGIA DA REABILITAÇÃO 
Ementa 
Bases da reabilitação e a psicologia. Principais conceitos e modelos de reabilitação. 
Integralidade da atenção em psicologia. Situações clínicas e a reabilitação no contexto da 



             

psicologia médica. Desafios da atuação profissional de psicologia. Análise e discussão de 
pesquisas na área de reabilitação. 
 
Bibliografia 
Básica 
BERNAL, A. Derrame: manual do recomeço. São Paulo: Manole, 2007. 
DE MARCO, M. A. et al. Psicologia médica: abordagem integral do processo saúde-doença. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 
SOHLBERG, M. M.; MATEER, C. A. Reabilitação cognitiva uma abordagem 
neuropsicológica integrativa. São Paulo: Santos, 2008.   
 
Complementar 
ABRISQUETA-GOMES, J. Reabilitação neuropsicológica. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
CAIXETA, M. Psicologia Médica. Rio de Janeiro: Guabanara Koogan, 2005. 
FORTUNA, S. M. C. B.  Doença de Alzheimer, qualidade de vida e terapias expressivas. 
Campinas, SP: Alínea, 2005. 
LAURIDSEN-RIBEIRO, E.; TANAKA, O. Y. Problemas de saúde mental das crianças: 
Abordagem na Atenção Básica. São Paulo: Annablume, 2005.  
SAMULSKI, D. Psicologia do Esporte. São Paulo: Manole, 2002. 
 
ELETIVA II 
Ementa 
Estudo de Temáticas atuais em Psicologia, indicadas pelo Conselho do Curso de Psicologia. 
Psicologia contemporânea e desafios da atualidade. Articulações teórico-metodológicas em 
temas de psicologia. Análise de um objeto de estudo da Psicologia: contexto, instrumentos, 
métodos e técnicas, desafios e contribuições. Desenvolvimento de Enfoque interdisciplinar e 
transdisciplinar da temática. Explicitação da Atuação em equipes multiprofissionais. Exame 
de questões sobre a Psicologia da emergência: intervenção do psicólogo em situações de 
tragédias naturais ou provocadas pela ação humana-desmoronamentos, grandes acidentes de 
trânsito, enchentes, vazamentos químicos, entre outros. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
De acordo com a disciplina eleita. 
Complementar 
De acordo com a disciplina eleita. 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
Ementa 
Análise de experiências observadas na prática da Psicologia e Processos Clínicos. Análise do 
Embasamento teórico, metodológico, aplicação técnica e terapias na área de Psicologia. 
Desenvolvimento de Orientações teóricas e práticas. Organização de procedimentos: 
Desenvolvimento, análise de dados, resultados e conclusões. Desenvolvimento da Redação 



             

final: normas científicas e formatação. Desenvolvimento da Apresentação oral e por escrito 
para fins de avaliação.  
 
Bibliografia 
Básica 
BRASIL. Associação Brasileira de Normas e Técnicas. São Paulo: ABNT, 2005. 
LEOPARDI, M. T. Metodologia da pesquisa na saúde. Santa Maria, RS: Pallotti, 2001. 
POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Complementar 
ALVES, M. Como escrever teses e monografias. Um roteiro passo a passo. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003.  
CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Axcel 
Books, 2004. 
HADDAD, N. Metodologia de estudos em ciências da saúde. São Paulo: Roca, 2004. 
LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, J. M. Apresentação de trabalhos acadêmicos: normas e técnica, edição atualizada 
de acordo com a ABNT. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO II 
Ementa 
Estágio supervisionado específico com ênfase em Psicologia e Processos Clínicos. Simulação, 
treinamento e prática profissional. Caracterização e problematização das questões observadas 
no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos. Elaboração de 
relatório.  
 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES X 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 



             

ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA 
SAÚDE 

 
9º PERÍODO 

PSICOLOGIA SOCIAL DA SAÚDE 
Ementa 
Psicologia Social e problemas de saúde em contextos sociais específicos. Programação e 
intervenção. Contexto social e comportamento saudável. Grupos de apoio social e saúde. 
Estilos de vida e saúde. Trabalho em grupo e desenvolvimento saudável de comunidades. 
Saúde ambiental e do trabalho. Interface da psicologia social e psicologia comunitária. A 
perspectiva de inclusão no âmbito da psicologia da saúde.  
 
Bibliografia 
Básica 
BRUCATO, W. L. (Org.) A psicologia na saúde, da atenção primária à 
altacomplexidade, um modelo de atuação da Santa Casa de Misericórida de São Paulo. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. 
HELENO, M. G. V. Psicologia e promoção da saúde em cenários contemporâneos. São 
Paulo: Vetor, 2012. 
SPINK, M. J. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2007. 
 
Complementar 
ANGERAMI-CAMON, V. A. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática 
clínica. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
BRUCHI, N. M. F. G.; EUCLIDES, M. Psicologia social nos estudos culturais: 
perspectivas e desafios para uma nova psicologia social. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
COHEN, E.; FRANCO, R. Avaliação de projetos sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
MOSCOVICI, S. Representações sociais. Investigações em Psicologia Social. 6.ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
ROSE, N. Inventando nossos selfs: psicologia, poder e subjetividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2011. 
 
SAÚDE PÚBLICA E COMUNITÁRIA 
Ementa 
Políticas de saúde pública e aspectos epidemiológicos. Concepções de saúde e doença 
subjacentes às práticas médicas e populares. Papel e atuação do psicólogo em saúde pública. 
Conceito de comunidade, origem e uso. Rede de apoio social. Psicólogo na comunidade: 
organização de comunidades e atenção integral em saúde com base nos princípios e diretrizes 
do SUS: humanização, integralidade etc. Perspectivas, propostas e estratégias de intervenção 
na comunidade.  
 
Bibliografia 
Básica 
BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. São Paulo: Ática, 2001. 
CARVALHO, S. R. Saúde coletiva e promoção da saúde. São Paulo: Hucitec, 2007. 
FONTINELE JUNIOR, K. Programa saúde da família. Goiânia: AB, 2003. 
 
Complementar 
BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 



             

DIAS, C. R. PSF promoção e proteção da saúde na família. São Paulo: Santos, 2007. 
DE MARCO, M. A. et al. Psicologia médica. Abordagem integral do processo saúde-doença. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 
VASCONCELOS, Z. M. Que é psicologia comunitária? São Paulo: Brasilense, 2003. 
 
ELETIVA I 
Ementa 
Estudo das Temáticas atuais em psicologia, indicadas pelo Conselho do Curso de Psicologia. 
Explicitação da Psicologia contemporânea e os desafios da atualidade. Articulações teórico-
metodológicas em temas de psicologia. Análise de um objeto de estudo da psicologia: 
contexto, instrumentos, métodos e técnicas, desafios e contribuições. Interface do Enfoque 
interdisciplinar e transdisciplinar da temática. Análise da Atuação em equipes 
multiprofissionais. Caracterização da Psicologia da emergência: intervenção do psicólogo em 
situações de tragédias naturais ou provocadas pela ação humana-desmoronamentos, grandes 
acidentes de trânsito, enchentes, vazamentos químicos, entre outros. Apreciação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 
CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de 
educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 
2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
De acordo com a disciplina eleita. 
Complementar 
De acordo com a disciplina eleita. 
 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Ementa 
Análise de experiências observadas na prática da Psicologia e Processos de Prevenção e 
Promoção da Saúde. Definição da temática de pesquisa. Embasamento teórico, 
desenvolvimento metodológico e da aplicação técnica e terapias na área de Psicologia e 
Processos de Prevenção e Promoção da Saúde. Orientações teóricas e práticas para elaboração 
e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Estado de arte sobre temática 
específica. Elaboração e avaliação das etapas de um projeto de pesquisa. Aspectos éticos e 
legais no desenvolvimento da pesquisa com seres humanos.  
 
Bibliografia 
Básica 
BRASIL. Associação Brasileira de Normas e Técnicas. São Paulo: ABNT, 2005. 
LEOPARDI, M. T. Metodologia da pesquisa na saúde. Santa Maria, RS: Pallotti, 2001. 
POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
 
 
 



             

Complementar 
ALVES, M. Como escrever teses e monografias. Um roteiro passo a passo. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003.  
CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Axcel 
Books, 2004. 
HADDAD, N. Metodologia de estudos em ciências da saúde. São Paulo: Roca, 2004. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, J. M. Apresentação de trabalhos acadêmicos-normas e técnicas-edição atualizada 
de acordo com a ABNT. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO I 
Ementa 
Estágio supervisionado específico com ênfase Psicologia Social da Saúde. Simulação, 
treinamento e prática profissional. Caracterização e problematização das questões observadas 
no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos. Elaboração de 
relatório. 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES IX 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 
 
 

10º PERÍODO 
TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL 
Ementa: 
Princípios norteadores da intervenção psicossocial. Intervenção do psicólogo em grupos, 
organizações, instituições e comunidade. Instrumentos de medida e avaliação de fatores 
psicossociais e seus pressupostos. Redes de apoio social. Estudo das populações vulneráveis e 
a ação preventiva do psicólogo. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 



             

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
  
Bibliografia 
Básica 
AFONSO, M. L. M. Oficinas de dinâmica de grupo: um método de intervenção 
psicossocial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. 
NEIVA, K. M. C. Intervenção psicossocial-aspectos teóricos, metodológicos e experiências 
práticas. São Paulo: Vetor, 2010. 
SPINK, M. J. (Org.) A psicologia em diálogo com o SUS: prática profissional e produção 
acadêmica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 
 
Complementar 
BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais 
e planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 
LÉVY, A. et a. Psicossociologia: análise social e intervenção. Belo Horizonte: Autêntica, 
2001. 
PITTA, A. (Org.) Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2006.  
SADER, E. (Org.). Movimentos sociais na transição democrática. São Paulo: Cortez, 
2007. 
ZAMPIERI, A. M. F. Sociodrama construtivista da AIDS: Método de construção grupal na 
educação preventiva da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Campinas, SP: Editorial 
Psy, 2006. 
 
 
INTERVENÇÕES EM POPULAÇÕES DIFERENCIADAS 
Ementa 
Atuação da Psicologia em diferentes grupos. Grupo de mulheres vítimas de violência. Grupos 
de crianças e adolescentes vítimas de violência ou dependentes químicos. Grupos com 
doenças crônicas: diabetes, hemofilia, lesão medular, entre outros. Crianças e adolescentes em 
risco social ou em conflito com a lei. Os idosos e a convivência em sociedade. Os presidiários 
e a ressocialização.  Implicações éticas. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
BOCK, A. M. B. Psicologia e compromisso social. São Paulo: Cortez, 2003. 
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007. 
PEREIRA, M. E. Psicologia social dos estereótipos. São Paulo: EPU, 2002. 
 
 



             

Complementar 
BON, G. L. Psicologia das multidões. São Paulo: Europa-América, 2003. 
FALEIROS, V. P. Cidadania: os idosos e a garantia de seus direitos. In NERI, A. L. (Org.) 
Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Fundação 
Persei Abramo, SESC, 2007. 
LANE, S. T. M.; SAWAIA, B. B. Novas veredas da Psicologia Social. São Paulo: 
Brasiliense, 2005. 
MENEZES, I.  Intervenção comunitária: uma perspectiva psicológica. São Paulo: Livpsi, 
2010. 
 
ELETIVA II 
Ementa 
Temáticas atuais em psicologia, indicadas pelo Conselho do Curso de Psicologia. Psicologia 
contemporânea e desafios da atualidade. Articulações teórico-metodológicas em temas de 
psicologia. Diferenciados níveis de análise de um objeto de estudo da psicologia: contexto, 
instrumentos, métodos e técnicas, desafios e contribuições. Enfoque interdisciplinar e 
transdisciplinar da temática. Atuação em equipes multiprofissionais. Psicologia da 
emergência: intervenção do psicólogo em situações de tragédias naturais ou provocadas pela 
ação humana_ desmoronamentos, grandes acidentes de trânsito, enchentes, vazamentos 
químicos, entre outros. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
De acordo com a disciplina eleita. 
Complementar 
De acordo com a disciplina eleita. 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
Ementa 
Embasamento teórico, desenvolvimento metodológico e da aplicação técnica e terapias na 
área de Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde. Orientações teóricas e 
práticas. Desenvolvimento, análise de dados, resultados e conclusões. Redação final: normas 
científicas e formatação. Apresentação oral e por escrito para fins de avaliação. 
 
Bibliografia  
Básica 
BRASIL. Associação Brasileira de Normas e Técnicas. São Paulo: ABNT, 2005. 
LEOPARDI, M. T. Metodologia da pesquisa na saúde. Santa Maria, RS: Pallotti, 2001. 
POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
 
Complementar 
ALVES, M. Como escrever teses e monografias. Um roteiro passo a passo. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003.  



             

CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Axcel 
Books, 2004. 
HADDAD, N. Metodologia de estudos em ciências da saúde. São Paulo: Roca, 2004. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, J. M. Apresentação de trabalhos acadêmicos: normas e técnica, edição atualizada 
de acordo com a ABNT. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO II 
Ementa 
Estágio supervisionado específico com ênfase Psicologia e Processos de Prevenção e 
Promoção da Saúde. Simulação, treinamento e prática profissional. Caracterização e 
problematização das questões observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, 
metodológicos e práticos. Elaboração de relatório. 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES X 
Ementa 
Práticas acadêmicas obrigatórias: estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, de permanente, e contextualizada atualização profissional específica. 
Relações com o mundo do trabalho considerando as peculiaridades regionais e culturais. 
Projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 
seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, 
disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
regulamentação e supervisão do exercício profissional.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 
junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 
9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
Não se aplica. 
Complementar 
Não se aplica. 
 
 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PSICOLOGIA E PSICOLOGIA 
ESCOLAR/EDUCACIONAL 

 
9º PERÍODO 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
Ementa 
Estudo da Origem e natureza da filosofia. Interface entre filosofia e filosofia da educação. 
Pressupostos filosóficos que fundamentam as concepções de educação. Estudo da natureza 
investigativa e crítica da filosofia. Análise das relações entre a educação contemporânea e a 
contribuição da filosofia da educação. Estabelecimento de relações entre ser humano, 
conhecimento e sociedade: tendências e desafios na era tecnológica 



             

 
Bibliografia 
Básica 
GADOTTI, M. Pensamento pedagógico brasileiro. 8.ed. São Paulo: Ática, 2004. 
LUKÉSI, C. C. Filosofia da educação. 26.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
VASCONCELOS, J. A. Fundamentos filosóficos da educação.Curitiba, PR: Ibepex, 2011.  
 
Complementar 
BEHERENS, M. A. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Petrópolis, RJ: 
Vozes,  2005. 
GHIRALDELLI JÚNIOR, P. Filosofia e história da educação brasileira. 2.ed. São Paulo: 
Manole, 2006. 
MORAES, M. C. O paradigma educacional emergente. 10.ed. São Paulo: Papirus. 2004. 
NODARI, P. C.; CESCON, E. Filosofia, ética e educação: por uma cultura da paz. São 
Paulo: Paulinas, 2011. 
SAVIANI, D. Educação do senso comum à educação filosófica. 17.ed. São Paulo: Cortez, 
2007. 
 
EDUCAÇÃO CONTEMPORANEIDADE: CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO 
Ementa 
Fundamentos da atividade e da prática docente: a relação entre currículo, planejamento de 
ensino e processos avaliativos. A relação professor-aluno e a construção do conhecimento na 
sociedade em constante transformação.  As inter-relações entre processo ensino-
aprendizagem, planejamento de ensino, recursos e estratégias educacionais e a interação em 
sala de aula. Concepções de ensino, modelos pedagógicos e gestão do conhecimento. 
Avaliação educacional: concepções, estratégias, tipos e perspectivas. 
 
Bibliografia 
Básica 
CERVI, R. M. Planejamento e avaliação educacional. 2.ed. Curitiba, PR: Ibepex,2008. 
FALIVENE, J. M.  Avaliação educacional:da teoria à prática. São Paulo: LTC, 2013. 
MOREIRA, A. F. B.; SILVA, T. T. Currículo, cultura e sociedade. 12.ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. 
 
Complementar 
HOFFMAN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1994. 
GARCIA, R. L.; MOREIRA, A. F.; LIMA, E. L. S.  Currículo, cultura e conhecimento. 
2.ed. São Paulo: Interalia, 2009. 
LOPES, A. R. C.; MACEDO, E. F. Currículo: debates contemporâneos. 3.ed. São Paulo: 
Cortez, 2010. 
LUCKÉSI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 2.ed. São 
Paulo: Cortez, 1995. 
 
 
DIDÁTICA 
Ementa 
Conceito de didática. A didática e suas contribuições para o processo ensino-aprendizagem. 
Abordagens da didática, tendências pedagógicas e os processos de ensino. Natureza, 



             

princípios e fundamentos da ação/prática docente. Relações pedagógicas no espaço escolar e 
não escolar: processo ensino-aprendizagem. A formação docente no Brasil e no mundo. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas 
de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 
de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou 
a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
MALHEIROS, B. T. Didática geral.Rio de Janeiro:LTC, 2012. 
PIMENTA, S. G. (Org.)  Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no 
Brasil e em Portugal. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
PIMENTA, S. G.; FRANCO, M. A. S. Didática: embates contemporâneos. São Paulo: 
Loyola, 2010. 
 
Complementar 
ALARCÃO, I. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003. 
BORDENAVE, J. H. D. Estratégias de ensino-aprendizagem. 30.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2010. 
DALBEN, A. I. L. F. et al. Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho 
docente: didática, formação docente e trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
MARTINS, J. P. Didática geral: fundamentos, planejamento, metodologia, avaliação. São 
Paulo: Atlas, 1989. 
PUENTES, R. V.; LONGAREZI, A. M. Panorama da didática: ensino, prática e pesquisa. 
São Paulo: Papirus, 2011. 
 
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Ementa 
Papel da pesquisa na prática docente. Pesquisa psicológica no âmbito educativo: dimensões e 
formas de investigação. Reflexões teórico-metodológicas sobre as instituições educacionais e 
a prática docente. Investigação de práticas socioeducativas em espaços escolares, 
comunitários e sociais. Pesquisa em educação contemplando as interfaces entre psicologia e 
docência. Estudo de caso. Pesquisa etapas:  fundamentação, situação problema, coleta de 
dados, resultados,  discussão e conclusão sobre o objeto de pesquisa.  
 
Bibliografia 
Básica 
FRANCISCO FILHO, G. Panorâmica das tendências e práticas pedagógicas. 2.ed. São 
Paulo: Alínea, 2011. 
LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS, H.  Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 
SANDI ESTEBAN, M. P. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 
Complementar 
ANDRÉ, M. E. D. A. A abordagem etnográfica: uma nova perspectiva na avaliação 
educacional. Tecnologia Educacional, n. 24, set/out, 1978, p.9-12. 



             

CUNHA, E. Práticas pedagógicas para inclusão e diversidade. Rio de Janeiro: Wak, 2011. 
MANHAES, H. A prática pedagógica: ação dialógica na construção de identidades. Rio de 
Janeiro: Wak, 2009. 
SÁ, M. R. G. B.; FARTES, V. L. B. O saber e o trabalho docente: concepções e 
experiências. Salvador: EduFBA, 2012. 
WELLER, V.; PFAFF, N. Metodologia de pesquisa qualitativa em educação: teoria e 
prática. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
 
O SOCIAL E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
Ementa 
Psicogênese e Sociogênese. Gênese social das funções mentais superiores. Aspectos 
subjetivos e intersubjetivos no processo ensino-aprendizagem: desenvolvimento e mediação 
social. Conflito sociocognitivo e aquisição de conhecimento: pares, adultos e família.  
Perspectiva sociogenética e as implicações teórico-metodológicas para atividade docente.  
 
Bibliografia 
Básica 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre manipulação de identidade deteriorada. Petrópolis, 
RJ:Vozes,  2010. 
MAGALHÃES, R. C. B. P.; RUIZ, E. M. Estigma e currículo oculto. Revista Brasileira de 
Educação, Marília, SP, v.17, n. especial, Ago., 2011. 
PICHON-RIVIÈRE, H. Teoria do vínculo. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
 
Complementar 
BERGER, P.; LUCKMAN, T. A. A construção social da realidade: tratado de sociologia 
do conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1976. 
CAPOVILLA, F.C.; MONTIEL, J. M. Atualizações em transtornos de aprendizagem. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.  
COSTA, A. M. N. Sujeito e cotidiano: um estudo da dimensão psicológica do social. Rio de 
Janeiro: Campus, 1987. 
GUARIDO, R. A medicalização do sofrimento psíquico: considerações sobre o discurso 
psiquiátrico e seus efeitos na educação. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 33, n.1, Abril, 
2007, p.151-161. 
ORTEGA, F. et al. Ritalina, produção, discurso e prática no Brasil. Interfaces, Comunicação 
e Saúde e Educação, v. 14, n.34, jul/set, 2010, p. 499-510. 
 
 
 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: PRÁTICA EDUCATIVA I 
Ementa 
Estágio supervisionado específico da Formação de Professores em Psicologia, assegurado 
experiências de docência no espaço escolar e ou em Psicologia Escolar/Educacional (equipes 
de atendimento psicopedagógico, equipes especializadas de apoio à aprendizagem ou salas de 
apoio à aprendizagem). Simulação, treinamento e prática profissional. Caracterização e 
problematização das questões observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, 
metodológicos e práticos. Elaboração de relatório. 
 

10º PERÍODO 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 
Ementa 



             

Desenvolvimento das políticas púbicas de ensino. A educação pública no Brasil: avanços, 
desafios, reformas educacionais e perspectivas atuais. Estrutura, funcionamento e 
implementação das reformas educacionais e sua influência no ensino básico. Políticas 
educacionais: tendências, diretrizes e novos paradigmas. A LDB e a educação nacional. 
Inclusão, multiculturalismo, relações étnico-raciais e educação indígena: propostas e 
implementação. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia  
Básica 
CUNHA, C. Pensamento pedagógico e políticas de educação. Brasília: Liber Livros, 2012. 
OLIVEIRA, M. E. N. Gestão escolar e políticas públicas educacionais: em embate entre o 
prescrito e o real. Curitiba, PR: Appris, 2013. 
SOUZA, J. V.; CUNHA, C.; SILVA, M. A. Universidade e educação básica: políticas e 
articulações possíveis. Brasília: Liber Livros, 2012. 
 
Complementar 
BARONE, R. E. M. Educação e políticas públicas: tópicos para o debate. Araraquara, SP: 
Junqueira & Marins, 2007. 
CABRAL NETO, A. Política pública de educação no Brasil: compartilhando saberes e 
reflexões. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
DIDONET, V. Fundeb: dilemas e perspectivas. Brasília: Edição Independente, 2005. 
DUARTE, A. Políticas públicas e educação: regulação e conhecimento. Belo Horizonte: 
Fino Traço, 2011. 
FELICE, R. C. G. Raça e classe na gestão da educação básica brasileira. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2011. 
 
EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROCESSOS INCLUSIVOS 
Ementa 
O aluno com necessidades educativas especiais. Da educação especial à inclusiva: histórico, 
paradigmas, políticas educacionais e ações pedagógicas. Desafios da inclusão: acessibilidade 
e profissionalização. Acessibilidade à escola e ao currículo. Adaptações curriculares. 
Tecnologia assistiva. Educação, diversidade e aprendizagem. 
 
Bibliografia 
Básica 
JEZINE, E.; TEODORO, A. Organizações internacionais e modos de regulação das 
políticas de educação. Brasília: Liber Livros, 2012. 
LOU ROYJO, M. A.Bases psicopedagógicas da educação especial. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2012. 
VICTOR, R. A. Judicialização de políticas públicas para educação infantil. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
 
 
 



             

Complementar 
COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARQUESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação: 
necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
JANNUZZI, G. M. A. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do 
século XXI. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 
MARTINS, P. S. Fundeb: federalismo e regime de colaboração. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2011. 
REIS, E. A.; SOUZA, D. A. Crianças com necessidades especiais. Curitiba, PR: Juruá, 
2012. 
 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES 
Ementa 
Criatividade, expressão, cultura como aspectos inerentes ao desenvolvimento humano. 
Educação, arte e cultura: identidade e constituição do sujeito social. Arte educação e a 
construção do conhecimento. Arte, cultura e sociedade: intersubjetividade e subjetividade na 
formação da pessoa em desenvolvimento. Estudos interartísticos e interculturalidade. Do 
concreto ao simbólico: o espaço de expressão e de desenvolvimento. Linguagens e produção 
artística. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 
de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena 
e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 
de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, 
que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Básica 
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 25.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
READ, H. A educação pela arte. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
TOURINHO, I. ; MARTINS, R. Cultura das imagens: desafios para a arte e para a 
educação. Porto Alegre: UFSM, 2012. 
 
Complementar 
BARBOSA, A. M.; COUTINHO, R. G. Arte educação como mediação cultural e social. 
São Paulo: UNESP, 2009. 
FRITZEN, C. Educação e arte: linguagem artística. São Paulo: Papirus, 2008. 
MATTAR, S. Sobre arte e educação: entre a oficina artesanal. São Paulo: Papirus,2010. 
MEIRA, M; PILLOTTO, S. S. D. Arte, afeto e educação: a sensibilidade na ação 
pedagógica. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
OLIVEIRA, M. Arte, educação e cultura. Porto Alegre: UFSM, 2007. 
 
PROJETOS DE APRENDIZAGEM VIRTUAL 
Ementa 
Projetos de aprendizagem: conceituação, dimensões e emprego no espaço educativo. 
Ambientes virtuais de aprendizagem: linguagens, construção colaborativa, avaliação e 
processos ensino-aprendizagem mediados por computadores. Interatividade, acessibilidade e 
mediação no espaço virtual. Comunidades de aprendizagem. Objetos de aprendizagem: 
desenvolvimento e implementação no âmbito educacional. Desenvolvimento de projetos 
empregando recursos midiáticos.  
 



             

Bibliografia 
Básica 
DIONÍSIO, A. P. Gêneros textuais e ensino. São Paulo: Parábola, 2010. 
HAGUENAUER, C. J.; CORDEIRO FILHO, F. Ambientes virtuais de aprendizagem. 
Curitiba: CV, 2012. 
VON STAA, B. Tecnologia na educação: reflexões sobre a docência, aprendizagem e 
interação. Belo Horizonte: Melo, 2011. 
 
Complementar 
COLOMBO, L. A. B. A educação e o ciberespaço. São Paulo: Comenius, 2006. 
GÓMEZ, M. V. Educação em rede. São Paulo: Cortez, 2004. 
MORAES, U. C. Tecnologia educacional e aprendizagem. São Paulo: Livropronto, 2007. 
PEREIRA, A. C. Ambiente virtuais de aprendizagem em diferentes contextos. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2007. 
VALENTE, J. A.  et al. Aprendizagem na era das tecnologias digitais. São Paulo: Cortez, 
2008. 
 
 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: PRÁTICA EDUCATIVA II 
Ementa 
Estágio supervisionado específico da Formação de Professores em Psicologia, assegurado 
experiências de docência no espaço escolar e ou em Psicologia Escolar/Educacional (equipes 
de atendimento psicopedagógico, equipes especializadas de apoio à aprendizagem ou salas de 
apoio à aprendizagem). Simulação, treinamento e prática profissional. Caracterização e 
problematização das questões observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, 
metodológicos e práticos. Elaboração de relatório. 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
Ementa 
Embasamento teórico, desenvolvimento metodológico, emprego de técnicas e recursos 
psicopedagógicos para a formação de professores de Psicologia e Psicologia 
Escolar/Educacional. Orientações teóricas e práticas. Desenvolvimento, análise de dados, 
resultados e conclusões. Redação final: normas científicas e formatação. Apresentação oral e 
por escrito para fins de avaliação 
 
Bibliografia 
Básica 
BRASIL. Associação Brasileira de Normas e Técnicas. São Paulo: ABNT, 2005. 
LEOPARDI, M. T. Metodologia da pesquisa na saúde. Santa Maria, RS: Pallotti, 2001. 
POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Complementar 
ALVES, M. Como escrever teses e monografias. Um roteiro passo a passo. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003.  
CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Axcel 
Books, 2004. 
HADDAD, N. Metodologia de estudos em ciências da saúde. São Paulo: Roca, 2004. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, J. M.  Apresentação de trabalhos acadêmicos: normas e técnica, edição atualizada 
de acordo com a ABNT. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  



             

DISCIPLINAS OPTATIVAS  
 

LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) 
Ementa 
Contexto da educação inclusiva. Língua Brasileira de Sinais: contexto histórico, 
fundamentação e legislação. Conceitos linguísticos. Linguagem do surdo, cultura e sociedade. 
Os estudos sobre a linguagem e a língua de sinais.  Componentes linguísticos em Libras. 
Domínio e uso básico de Libras.  
Bibliografia 
Básica 
CASTRO, A.; CARVALHO, I. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. Distrito 
Federal: Senac, 2005. 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. São 
Paulo: EDUSP, 2005. Vols. 1, 2,3 e 4. 
________Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue: Língua de Sinais Brasileira. 3. ed. 
São Paulo: EDUSP, 2002. V. 1 e 2. 
 
Complementar 
ALMEIDA, E. C.; DUARTE, P. M. Atividades Ilustradas em sinais da LIBRAS. Rio de 
Janeiro: Rewinter, 2004. 
FERNANDES, E. Linguagem e surdez. São Paulo: Artes Médicas, 2003.  
KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 
2003.  
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.  
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
Ementa 
Processos de comunicação. Comunicação, expressão e diversidade cultural. Língua e 
linguagem. Leitura e interpretação de textos. Revisão ortográfica, morfológica e sintática. 
Construção de sínteses contextualizadas. Extração de conclusões por indução e/ou dedução. 
Estabelecimento de relações, comparações e contrastes em diferentes situações. Utilização de 
vocabulário adequado e a correção gramatical do texto. 
Bibliografia 
Básica 
BECHARA, E. O que muda com o novo acordo ortográfico. São Paulo: Nova Fronteira, 
2008. 
KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2004. 
KOCHE, V. Prática textual – atividades práticas de leitura e escrita. Petrópolis: Vozes, 2006. 
 
Complementar 
MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 2004. 
PLATÃO, F.; FIORIN, J. L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 2006. 
SILVA, L. A. Redação: qualidade na comunicação escrita. São Paulo: IBPEX, 2005. 
 
 
 
 



             

INFORMÁTICA APLICADA 
Ementa 
Introdução à informática. Noções de hardware e software. Estrutura e características dos 
sistemas computacionais: pequeno, médio e grande porte. Noções sobre sistemas 
operacionais. Aplicações da informática à psicologia. Apresentação dos principais utilitários: 
editores de texto, planilhas eletrônicas e gerenciadores de bancos de dados. Sistema de 
teleprocessamento para realizar a pesquisa bibliográfica on-line e gerenciar as referências 
obtidas utilizando um programa específico. Pesquisa científica na Internet.  
Bibliografia 
Básica 
BASTOS, G. Internet e Informática para Profissionais de Saúde. Rio de Janeiro: Revinter, 
2002. 
RAMALHO, J. A. A. Introdução à Informática. São Paulo: Berkeley, 2004.  
VINCENT, C. Internet: guia para profissionais da saúde. 2003. 
 
Complementar 
SANTOS, A. A. Informática na Empresa. 3. ed. Atlas, 2003 
STAIR, R. M.;  Reynolds, G. W. Princípios de Sistemas de Informação, 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2002. 
VELLOSO, F. C. Informática: Conceitos Básicos, 6. ed. Elsevier, 2003.  
 
INGLÊS INSTRUMENTAL 
Ementa 
Vocabulário básico da língua inglesa. Inglês relacionado à psicologia. Termos e expressões 
recorrentes da língua inglesa da literatura em psicologia, saúde e escola.  
Bibliografia 
Básica 
ALVES, E. Novo Dicionário Médico Ilustrado: Inglês-Português. Rio de Janeiro: Atheneu, 
2004. 
TORRES, F. R. Dicionário de Termos Médicos Inglês-Português. São Paulo: Roca, 2000. 
TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
Complementar 
BERLITZ, C. Inglês passo a passo. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
COOPER, G. Inglês. Guia de conversação comercial. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
MUNHOZ, R. Inglês instrumental – Estratégias de leitura. Volumes I e II. São Paulo: Texto 
Novo, 2000. 
 
ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 
Ementa 
Processo histórico de formação e abordagem das Ciências Sociais. A dinâmica cultural no 
contexto da saúde. Concepções e representações da saúde e da doença. Globalização e saúde. 
A construção social da prática psicológica. As representações sociais. A inclusão e as questões 
étnico-raciais na contemporaneidade. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 



             

Bibliografia 
Básica 
BERGER, P.; LUCKMANN, T. A Construção Social da Realidade. Tratado de Sociologia 
do Conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
DIAS, R. Fundamentos de Sociologia Geral. Alínea: São Paulo, 2006. 
ESTERCI, N.; FRY, P.; GOLDENBERG, M. Fazendo Antropologia no Brasil. Rio de 
Janeiro: De Paulo Editora, 2001.  
 
Complementar 
BOUDON, R.; BOURRICAUD, F. Dicionário Crítico de Sociologia. São Paulo: Ática, 
2001. 
HALL, S. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. 11.  ed. Rio de Janeiro: DPA, 2006. 
VILA NOVA, S. Introdução à Sociologia. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
 
PSICOLOGIA AMBIENTAL 
Ementa 
Conceituação e histórico da psicologia ambiental. Abordagens teóricas da relação 
pessoa/ambiente. Principais processos psicossociais subjacentes. Espaço: dimensão social e 
cultural. Problemas e métodos em psicologia ambiental. Percepção ambiental. 
Comportamento espacial. Experiência urbana e do campo. Ecologia.  Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 
de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena 
e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 
de 25 de junho de 2002. 
 
Bibliografia 
Básica 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e prática. 8. ed. São Paulo: Gaia, 2003. 
GÜNTHER, H., PINHEIRO, J. Q.; GUZZO, R. S. L (Orgs.). Psicologia ambiental: 
entendendo as relações do homem com seu ambiente. Campinas, SP: Alínea, 2004. 
LEE, T. Psicologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
 
Complementar 
MINAYO, M. C. S.; MIRANDA, A. C. (Org.). Saúde e ambiente sustentável: estreitando 
nós. Rio de Janeiro: Fiocruz - Abrasco, 2002. 
TASSARA, E. T. de O. (Org.). Panoramas interdisciplinares para uma psicologia 
ambiental do urbano. São Paulo: EDUC, 2001. 
TUAN, Y.F. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São 
Paulo: Difusão Editorial do Livro, 2001. 
 
 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - SEMINÁRIOS INTEGRADOS 
Ementa 
Sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão. Exclusão e minorias. Biodiversidade. 
Ecologia. Mapas sócio e geopolítico. Globalização. Arte e Filosofia. Políticas públicas de 
Educação, Habitação, Saneamento, Saúde e Segurança. Redes sociais e responsabilidade: 
setor público, privado, (terceiro setor). Relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e 
conviver). Vida urbana e rural. Inclusão/exclusão digital. Cidadania. Violência. Terrorismo. 
Avanços tecnológicos. Relações de trabalho. Tecnociência. Propriedade intelectual. 
Diferentes mídias e tratamento da informação. Logoterapia. Psicologia transpessoal. 



             

Drogadição e redução de danos. Nanodependência. Teoria bioecológica de Bronfenbrenner. 
Depressão e suicídio. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Todas as referências bibliográficas das disciplinas que integram esta estrutura curricular.  
 
TÓPICOS AVANÇADOS EM PSICOLOGIA - SEMINÁRIOS INTEGRADOS 
Ementa 
Educação, diversidade cultural e inclusão. Educação ambiental e sustentabilidade. Educação e 
população carcerária. Formação de professores e a contribuição da Psicologia Escolar. 
Psicologia no ensino médio. O aluno adotado e o papel do psicólogo na instituição escolar. 
Desenvolvimento interpessoal no trabalho, na família e na escola. Socionomia, Psicodrama e 
Educação. Psicanálise e Educação. Mediação de conflitos nas organizações. Formação de 
Professores em Psicologia: desafios, espaço profissional e perspectivas Escola que protege. 
Direitos humanos. Psicopatologia da vida cotidiana. Psicologia e a luta antimanicomial. 
Serviços psicológicos mediados por computador: possibilidades e limitações. Sexualidade e 
envelhecimento. Prevenção das DSTs e Aids. Psicologia da emergência. Famílias em 
situações críticas: separação, doenças crônicas, doenças mentais, drogas. Abuso e violência 
sexual. Ergonomia e saúde no trabalho. Síndrome de burn out e espaço profissional. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas 
de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 
de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou 
a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia 
Todas as referências bibliográficas das disciplinas que integram esta estrutura curricular.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

Apêndice B 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

O curso de Graduação em Psicologia do UNIEURO inclui no seu currículo, 

obrigatoriamente, as atividades teóricas, práticas e complementares. Estas atividades 

propiciarão a integração do ensino, da pesquisa e da extensão, visando ao alcance do perfil 

profissional desejado.  

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, 

de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade.  

As Atividades Complementares no Curso de Graduação em Psicologia possuem carga 

horária total de 240 horas, dentro da carga horária mínima do curso exigida pela legislação, 

sendo dividida em Atividades Complementares I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, distribuídas do 

1º ao 8º semestres, relacionadas ao Núcleo Comum.  

Há também o desenvolvimento das Atividades Complementares IX e X, com 20 horas 

a cada semestre (9º e 10º) somando um total de 40 horas, específicas a cada ênfase: 

‘Psicologia e Processos Clínicos’ e ‘Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da 

Saúde’.  

As Atividades Complementares devem ser cumpridas ao longo do curso e fora da 

realização plena das aulas teóricas e práticas. As Atividades Complementares se constituem 

componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, 

sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

A seguir são apresentadas todas as atividades que em consonância com os pilares do 

Curso de Graduação em Psicologia, deverão ser realizadas e comprovadas pelos alunos para o 

reconhecimento e cômputo das Horas Complementares. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades 

Complementares do Curso de Graduação em Psicologia do UNIEURO. 



             

Parágrafo primeiro: As atividades, de que trata o caput deste artigo, é de caráter obrigatório. 

Parágrafo segundo: As atividades, de que trata o caput deste artigo, tem carga horária total de 

240 horas. 

Art. 2º. As atividades complementares são desenvolvidas tendo como referência o Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Art. 3º. A atividade complementar tem como finalidades principais: 

I – Complementação do aprendizado relativo às funções profissionais; 

II – Integralização disciplinar; e 

III - Desenvolvimento do educando para atividades docentes e de pesquisa. 

Art. 4º. As atividades realizadas deverão ser comprovadas mediante documento em papel 

(cópia autenticada) anexado ao requerimento de solicitação de Horas Complementares feito 

no protocolo da instituição. O aluno responderá legalmente pela veracidade das 

comprovações. 

Art. 5º. Conforme RESOLUCAO CONSU N 011-A/2009, de 1º de junho de 2009, as 

atividades serão classificadas de acordo com o Art. 4º e pontuadas conforme o Art.9º. 

 

CAPÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E SUPERVISÃO 

Art. 6º. As atividades complementares constituem-se em atividade curricular que permite 

aprofundar as relações do processo de formação discente preenchendo as lacunas teórico-

práticas em relação à diversidade de atuação do profissional da área de saúde. 

Art. 7º. As atividades complementares têm como requisitos: 

I - Matrícula e frequência regular do estudante; 

II - Compatibilidade entre as atividades participantes e finalidades pedagógicas 

complementares. 

 

Art. 8º. As atividades complementares têm os seguintes objetivos: 

I – complementar os conhecimentos técnico-científicos do discente para sua inserção no 

mercado de trabalho; 

II – proporcionar experiências multidisciplinares, possibilitando a integralização das 

diversas áreas e disciplinas; 

III – proporcionar experiência voltada à docência e pesquisa, destacando a importância 

da multiplicação das informações e aplicação dos resultados dos trabalhos científicos na 

promoção e manutenção da saúde bucal da comunidade. 



             

Art. 9º. As atividades complementares serão dispostas nas seguintes modalidades: 

I - seminários integradores; 

II – monitorias; 

III – estágios; 

IV - programas de iniciação científica; 

V - programas de extensão; 

VI - estudos dirigidos; 

VII - cursos realizados em áreas afins; 

VIII - disciplinas optativas; 

IX – trabalhos publicados em periódicos; 

X – apresentação de trabalhos em eventos oficiais. 

 

Art. 10º. A avaliação dos documentos referentes às atividades será realizada pelo Coordenador 

do Curso, após a participação do corpo docente na aprovação e na avaliação das atividades 

realizadas pelo aluno. 

Art. 11. Atividades não contempladas serão avaliadas pelo Colegiado do Curso. 

Art. 12. Todas as atividades deverão ser concluídas dentro do prazo para solicitação das Horas 

Complementares mediante requerimento protocolado até 30 dias antes do final do semestre 

letivo. 

Parágrafo Único. É responsabilidade do aluno procurar e verificar no sistema acadêmico à 

disposição no site da instituição a quantidade de Horas Complementares que possui e as 

faltantes para completar o pré-requisito à colação de grau em seu curso. 

Art.13. Os casos omissos serão analisados pela Coordenadoria do Curso, juntamente com o 

Colegiado do Curso de Graduação em Psicologia do UNIEURO. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 14. As atividades complementares serão, inicialmente, apresentadas ao professor 

responsável pela disciplina ou área de maior afinidade e, posteriormente, apresentadas ao 

Coordenador do Curso e de Atividade Complementar, para aprovação e definição da carga 

horária considerada, de acordo com as atividades desenvolvidas. 

 

Art. 15. Compete ao Colegiado do Curso: 

I – elaborar a proposta de Regulamento das Atividades Complementares; 



             

II – avaliar as atividades desenvolvidas pelos discentes e pontuar a carga horária para o 

aproveitamento; 

 

Art. 16. Compete ao corpo docente 

I – orientar o aluno nas atividades que sejam de interesse ao Curso, respeitando os 

objetivos dispostos neste manual; 

II – deferir ou indeferir o pedido de aproveitamento das atividades complementares 

desenvolvidas pelo aluno; 

III – apresentar aos Coordenadores do Curso e de Atividades Complementares 

solicitação sobre as atividades desenvolvidas pelo aluno. 

 

Art. 17. Ao aluno compete: 

I – realizar as atividades propostas para alcance dos objetivos das atividades 

complementares; 

II – cumprir com as atividades e prazos previstos no cronograma do curso; 

III – apresentar o relatório, certificado ou comprovação da participação das atividades 

complementares; 

IV – solicitar, dentro do prazo estipulado, o aproveitamento das atividades 

complementares. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. As disposições presentes, neste Regulamento, poderão ser complementadas ou 

reformuladas pela publicação de Resoluções do Coordenador de Atividades Complementares, 

do Coordenador do Curso de Graduação em Psicologia, Colegiado do Curso ou da 

Instituição. 

Art. 19. Os casos não contemplados neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado de 

Curso, com base nas normas e regulamentos internos do UNIEURO e, em grau de recurso, 

pelo Conselho Acadêmico do UNIEURO. 
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