
1º Período 

 

História da Psicologia 

Evolução histórica dos conceitos psicológicos da antiguidade à modernidade. As ideias 

filosóficas que mais influenciaram a Psicologia. Psicologia como ciência. Modelos, teorias e 

escolas: estruturalismo, funcionalismo, gestalt, behaviorismo, psicanálise, humanismo e 

cognitivismo. Ser humano como objeto de estudo biopsicossocial. 

 

Epistemologia da Psicologia 

A teoria crítica do conhecimento e seus desdobramentos. O Idealismo Alemão, o Positivismo 

e a Fenomenologia. Repercussões dessas posições teóricas e Debates Contemporâneos. 

Pressupostos epistemológicos e as implicações para a Psicologia. 

 

Introdução a Psicologia 

Campo de atuação e prática da Psicologia nos diferentes âmbitos de atuação. Ética na 

profissão. O pensar psicológico dentro de cada pressuposto teórico. A integração da Psicologia 

com outras áreas de formação. 

 

 

Português Instrumental  

Conceitos de linguagem e comunicação. Concepções e mecanismos de leitura e interpretação. 

Os sujeitos da leitura. Leitura e interpretação de textos. Semântica. 

Técnicas Grupais 

Teoria de grupos: conceitos. Histórico do entendimento da dinâmica grupal. Objetivos grupais 

e individuais. Fenômenos grupais: coesão; integração; produção grupal; negação. A 

constituição e os papéis no grupo (principais elementos e funções). Grupoterapia. A 

comunicação no grupo. Grupos de autoajuda. Novas perspectivas no entendimento dos 

grupos (correntes modernas). Psicólogo nos grupos, papel do psicólogo. O comportamento 

grupal nos diferentes contextos socioculturais. Estágios do desenvolvimento do grupo. 

 

 



 

Anatomia e Neuroanatomia 

Introdução ao estudo da anatomia. Sistema esquelético. Sistema articular. Sistema muscular. 

Sistema cardiovascular. Sistema respiratório. Estudo do sistema nervoso quanto às suas 

características estruturais, anatômicas e funcionais como base do comportamento. 

2º período 

 

Filosofia  

Introdução à Filosofia. A metodologia do ensino de Filosofia (avaliação e disciplina). A Cultura. 

A condição humana. Os pressupostos teóricos. O mundo natural. Tornar-se humano. A 

cultura. Tradição e ruptura. Concepções antropológicas. Existe uma natureza humana 

universal? A tradição ocidental. Críticas às concepções essencialistas. Jean-Paul Sartre. A 

técnica. O conhecimento. 

 

Psicologia Geral 

Aspectos psicológicos da personalidade humana; os  fundamentos da Psicologia e das 

principais escolas de Psicologia;  Psicologia Como Ciência do Comportamento. Fundamentos 

Psicológicos da Personalidade. Problemas da Personalidade 

 

Estatística Aplicada  

Conceito de estatística. Análise de dados. Apresentações estatísticas. Descrição de dados: 

medidas de posição e variabilidade. Probabilidades. Distribuições de probabilidade discreta e 

contínua. Distribuições de amostragem e intervalos de confiança. Teste de hipóteses. Teste 

Qui Quadrado. Análise de variância. Análise de regressão linear e de correlação. Análise de 

séries temporais. 

 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Natureza e construção do conhecimento científico. Verdade, certeza e evidência. Os tipos de 

conhecimento. Níveis de pesquisa científica. Tipos de pesquisa científica. Textos acadêmicos 

e científicos. Fases da pesquisa científica. Execução de pesquisa científica. 

 



 

Psicologia da Criança 

Conceitos e etapas do ciclo vital infantil: concepção, gestação, nascimento e infância. Métodos 

e teorias sobre o Desenvolvimento psicossocial, moral, afetivo, cognitivo, físico e motor. 

Desenvolvimento típico e atípico. O papel da família e da sociedade no desenvolvimento 

infantil. Teoria Ecológica. Estatuto da Criança e do Adolescente. A importância do brincar. 

 

 

Educação em Direitos Humanos 

Direitos Humanos e Psicologia. Compreensão das bases conceituais e históricas dos Direitos 

Humanos; reconstrução histórica no processo de afirmação dos Direitos Humanos na 

sociedade brasileira; Direitos Humanos na prática;  participação nas questões afetas à 

cidadania e à vivência plena dos direitos e contribuição para o desenvolvimento de 

responsabilização. 

 

Organização e Políticas Públicas em Psicologia 

Analisar e problematizar as práticas da psicologia vinculadas as políticas públicas e a 

contemporaneidade, nas interfaces da educação, saúde, assistência social, direitos humanos, 

seguridade social e justiça. Analisar as relações entre Estado e Movimentos Sociais. 

 

Neurofisiologia  

Introdução ao estudo das funções do sistema nervoso para produção,  organização e 

modificação do movimento humano como fundamento fisiológico para aquisição e 

recuperação da função motora. classificação funcional do sistema nervoso e distinguir as 

alterações motoras advindas de lesões anatômicas centrais e periféricas.  Transmissão 

sináptica. Estruturas e funções do Sistema Nervoso  Sensitivo e Motor na produção e controle 

do movimento.   

 

3º período 

Sociologia  

Fundamentos da sociologia e o estudo da sociologia humana. Histórico da sociologia e as 

Instituições sociais. Relações de trabalho na sociedade capitalista na perspectiva dos clássicos: 



Marx, Weber e Durkheim. Racionalidade e Burocracia. Poder e política nas organizações. 

Sociologia da administração. Emergência da forma burocrática de organização. Cultura e 

poder organizacional. Novas formas de gestão empresarial. Processo de industrialização no 

Brasil. Organizações operacionais e movimento sindical brasileiro. Globalização e 

neoliberalismo. Relações étnico raciais e cultura afro-brasileira e indígena 

Psicologia da Psicanálise 

A pré-história da psicanálise. A primeira tópica freudiana. A sexualidade e o conceito de 

pulsão. 

 

 

Psicologia do Adolescente 

Conceitos e teorias do desenvolvimento na adolescência. Estágios no ciclo vital do adolescente 

e processos de transformação. Adolescência normal e patológica. Puberdade. Crises de 

identidade e desenvolvimento moral relativos à adolescência. Família e grupos. Tópicos 

pertinentes: drogas, sexualidade, estereótipos, ídolos, violência, escolha profissional, mídia, 

gravidez e outros. 

 

Psicologia da Motivação e Emoção 

Conceito de motivação e emoção; Histórico do estudo das emoções; Características do 

comportamento motivado; Comportamento alimentar; Comportamento sexual; 

Comportamento altruísta; Comportamentos autodestrutivos; Emoções básicas; Emoções 

Positivas; Regulação emocional; Medo; Vias de processamento das emoções.  

 

Psicologia Social 

A ciência e a história da Psicologia Social. Dimensões teóricas e metodológicas da Psicologia 

Social, Dimensões Conceituais. Novas abordagens em Psicologia Social: perspectivas teóricas, 

dimensões conceituais da Psicologia Social. Campos de aplicação. 

 

 

Fundamentos das Ciências Sociais 

Fundamentos das Ciências Sociais e suas especificidades; Precursores e modelos clássicos de 

explicação da realidade social. A contribuição da Sociologia, da Antropologia e da Ciência 



Política para a compreensão dos fenômenos culturais e sociais. A atualidade das Ciências 

Sociais na análise da vida contemporânea, marcada pela globalização, exclusão social e 

questões socioambientais. Análise da formação cultural brasileira, caracterizada pela 

diversidade cultural. 

 

 

Técnicas de Leitura e Escrita  

A leitura como método de interpretação do discurso. A interpretação de textos. A produção 

escrita textual. A diferença entre oralidade e escrita. A linguagem e os seus pressupostos: o 

discurso argumentativo, a sua função, natureza e divisão. Coesão e coerência. Tipos de textos: 

paráfrases; resumo, narração, descrição; dissertação, artigo, monografia e petição inicial. 

Revisão gramatical: acentuação, uso dos porquês. Adjetivos, advérbios, aposto, vocativo, 

crase, nexos. 

 

Orientação Vocacional I 

Conhecer os enfoques e teorias em Orientação Profissional (OP)- teorias psicológicas e não 

psicológicas. Conhecer sobre a história da escolha profissional e da OP no Brasil. Saber sobre 

Orientação Profissional Clínica. Compreender sobre o enfoque psicossocial em OP, 

considerando as principais categorias envolvidas tais como: vocação, liberdade de escolha, 

vestibular, interesses e habilidades, família e trabalho. Conhecer e refletir sobre a Orientação 

Profissional atual, assim como o compromisso e a formação do orientador profissional. 

 

 

Psicologia da Pessoa com Deficiência 

A pessoa com deficiência: diferentes interfaces. História da excepcionalidade: o normal e o 

patológico. Os principais tipos de excepcionalidade. Interações entre os fatores 

biopsicossociais. O atendimento do indivíduo portador de necessidades especiais: o indivíduo, 

sua família, sociedade. Diferentes possibilidades de intervenção. O processo de inclusão social 

e políticas públicas. Intervenção precoce. Educação Especial. Legislação do portador de 

necessidades especiais. A formação do profissional para atuar com o portador de 

necessidades especiais: o trabalho em equipes interdisciplinares. 

 



4º período 

 

Cognitivismo, Behaviorismo e Existencialismo 

Introdução ao estudo do cognitivismo e seus antecedentes, métodos de estudo e aplicações. 

Pressupostos da ciência, Behaviorismo Radical e Metodológico: modelo positivista x modelo 

probabilístico, modelo mecânico x modelo de seleção por conseqüências, repercussões para 

a concepção de homem. Princípios básicos da análise experimental do comportamento. 

Aplicações práticas da análise do comportamento. Introdução à História e aos conceitos 

básicos das abordagens Humanista, Existencialista e Fenomenológica na Psicologia 

Contemporânea. A Fenomenologia de Edmund Husserl. A intencionalidade da consciência e o 

método fenomenológico. As críticas ao Positivismo e à Psicologia experimental. O 

Existencialismo Sartreano. A Influência de Heidegger. 

 

Pesquisa em Psicologia 

Aspectos epistemológicos e éticos da pesquisa científica em psicologia: do estudo à divulgação 

do conhecimento produzido. A abordagem qualitativa e quantitativa na pesquisa em 

Psicologia: pressupostos, métodos e técnicas (coleta e análise de dados). Normas éticas de 

pesquisa com seres humanos. Pesquisa quantitativa em Psicologia. Pesquisa qualitativa em 

Psicologia. Estudo e operacionalização das variáveis. 

 

Técnicas de Exames Psicológicos I  

Entrevista inicial e para testes. técnicas e testes projetivos: aplicação, elaboração do material 

recolhido e entrevista de devolução.  

 

Psicologia do Pensamento e da Linguagem 

Linguagem, língua e fala. Abordagem inatista (Noam Chomsky), ambientalista (Skiner) e 

interacionista (Piaget e Vygotsky). Compreensão e produção de linguagem. Transtornos de 

linguagem. Conceitos centrais na Psicologia do Pensamento. Aquisição do conhecimento 

humano. Resolução de Problemas. Julgamento e tomada de decisão. Criatividade. Teorias 

sobre a Inteligência. Extremos da Inteligência: altas habilidades e retardamento mental. 

 

Psicologia do Adulto e do Idosos 



O fim da adolescência e a entrada na vida adulta. As estruturas subjetivas e suas 

manifestações clínicas no adulto. O processo de envelhecimento. Os vários enfoques da vida 

adulta e da terceira idade. Desenvolvimento na idade adulta: modelos. Perdas e lutos. 

 

Psicologia da Personalidade 

A Psicologia da Personalidade, seus temas centrais e evolução histórica. Teorias da 

personalidade: análise crítico-comparativa. As abordagens de traços e fatoriais da 

personalidade e as tendências contemporâneas no estudo da personalidade. O conceito de 

Personalidade; Psicologia da Personalidade: classificação, medidas e pesquisa; Abordagens 

teóricas 

 

Neuropsicologia 

Neuropsicologia das Funções Cognitivas. Alterações Neuropsicológicas, Neuropsicologia 

Clínica. Avaliação Neuropsicológica: objetivos, instrumentos, técnicas, testes e entrevistas; 

laudos e pareceres. As áreas de atuação do neuropsicólogo. A Reabilitação Cognitiva. O 

trabalho com a família e com o paciente. As alterações neurobiológicas e neuropsicológicas 

dos transtornos mentais 

 

5º período 

 

Técnicas de Exames Psicológicos II 

Conceituação e importância das técnicas projetivas e sua função diagnóstica. Princípios 

básicos da projeção e sua utilização na testagem psicológica. Considerações sobre validade e 

precisão das técnicas projetivas e sua utilização no contexto atual. Conceituação e utilização 

das técnicas de desenho na avaliação psicológica. Os testes gráficos e expressivos e sua 

utilização para avaliação da personalidade. Os testes de apercepção temática e sua utilização 

para avaliação psicológica em crianças e adultos. 

 

Psicologia da Aprendizagem e Memória 

O processo de ensino e Aprendizagem. Mecanismos Psicológicos da Aprendizagem e o 

processo de informações. As diversas abordagens da Aprendizagem na Psicologia. A 

aprendizagem como um processo da vida. O desenvolvimento humano e a aprendizagem. O 



desenvolvimento das Inteligências Múltiplas. A aprendizagem na família e a aprendizagem na 

escola. Relação professor-aluno e aprendizagem. Os mecanismos envolvidos na 

aprendizagem: Cognitivos, Afetivos, Emocionais, Sociais e Culturais. Fatores que podem 

dificultar a Aprendizagem.  

 

Psicopatologia I 

Exame do estado mental. Critérios de diagnóstico: Classificação Internacional  de Doenças – 

10ª edição (CID-10); Manual Diagnóstico e Estatístico dos  Transtornos Mentais – 4ª edição – 

texto revisado (DSM-IV-TR-TR). Transtornos  de personalidade: borderline, narcisista, 

antissocial, histérica e histriônica,  obsessivo-compulsiva, esquiva e dependente. Transtornos 

cognitivos.  Transtornos da infância e da adolescência. Toxicomanias e Alcoolismo.  

Transtornos relacionados ao abuso de substâncias. Abordagem dos transtornos de 

personalidade do agrupamento: paranoide, esquizoide e  esquizotípica. Análise das formas de 

prevenção, prognóstico e tipos de tratamentos psicoterápicos. A história crítica da psiquiatria 

e da psicopatologia  no mundo e no Brasil.   

 

Estágio Supervisionado Básico I 

O trabalho em Psicologia clinica os objetivos da psicoterapia. O estagio em clinica: problemas 

e impasses. As primeiras entrevistas. O trabalho em saúde. Aprofundamento teórico. Atuação 

em grupos comunitários. 

Educação e saúde. Articulações. Visitas a instituições de saúde. Elaboração de pré-projeto de 

atuação em instituições. 

 

Psicologia aplicada às Organizações 

A perspectiva histórica da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Campo de ação e formas 

de atuação do psicólogo em Organizações. Articulação das diferentes áreas de aplicação da 

psicologia organizacional e do trabalho. Condições de atuação do psicólogo nas empresas. 

 

Psicologia da Percepção 

Percepção e cognição: definição e raízes históricas. Sensação, percepção, atenção e memória. 

Processos complexos de resolução de problemas e raciocínio. Formação de conceitos. 

Inteligência e criatividade. Relações entre linguagem, cultura e cognição. 



 

6º período 

 

Técnicas de Exames Psicológicos III 

Conceituação e utilização das técnicas de desenho na avaliação psicológica. Os testes gráficos 

e expressivos e sua utilização para avaliação da personalidade. Os testes de apercepção 

temática e sua utilização para avaliação psicológica em crianças e adultos. Rorschach, 

Zulliguer. TAT. 

 

Psicopatologia II 

Exame do estado mental. Critérios de diagnóstico: Classificação Internacional de Doenças – 

10ª edição (CID-10); Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – 4ª edição – 

texto revisado (DSM-IV-TR-TR). Transtornos de personalidade: borderline, narcisista, 

antissocial, histérica e histriônica, obsessivo-compulsiva, esquiva e dependente. Transtornos 

cognitivos. Transtornos da infância e da adolescência. Toxicomanias e Alcoolismo. Transtornos 

relacionados ao abuso de substâncias. Abordagem dos transtornos de personalidade do 

agrupamento: paranoide, esquizoide e esquizotípica. Análise das formas de prevenção, 

prognóstico e tipos de tratamento psicoterápicos. A história crítica da psiquiatria e da 

psicopatologia no mundo e no Brasil. 

 

 

 

Psicodiagnóstico 

Caracterização do processo psicodiagnóstico. Diferentes abordagens do psicodiagnóstico. 

Questões básicas em diagnóstico. Fases do exame diagnóstico: das entrevistas iniciais a 

comunicação de resultados. Prognóstico e encaminhamento. 

 

Estágio Supervisionado II 

A perspectiva histórica da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Campo de ação e formas 

de atuação do psicólogo em Organizações. Articulação das diferentes áreas de aplicação da 

psicologia organizacional e do trabalho. Condições de atuação do psicólogo nas empresas. 

 



 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas 

Evolução do conceito de Psicologia Clínica e de Psicoterapia. A dimensão temporal e a 

Psicoterapia Breve. O processo psicoterápico nas abordagens Humanista, Existencial, Breve e 

Cognitiva. Teoria da técnica nas abordagens Humanista. 

 

Métodos e Técnicas de Observação do Comportamento 

A pesquisa como produção de conhecimento psicológico. Objetos de estudo  da psicologia e 

abordagens quantitativa e qualitativa. A pluralidade metodológica e  técnicas de observação 

em psicologia. Técnicas de observação e registro.Levantamento e definição de categorias de 

registro. Categorização e análise dos dados.  

 
7º período 

 

Estágio Supervisionado Básico III 

Contextualização do campo profissional: possibilidades, limitações e implicações sócio 

históricas na prática da Psicologia Escolar/Educacional. 

 

Teorias e Técnicas Psicanalíticas 

Conceito e teorias da psicoterapia com abordagem psicanalítica: Freud e pós-Freud. O 

inconsciente como objeto de investigação. Mitos da psicanálise. Teoria da libido. A estrutura 

psíquica: id, ego e superego. Técnicas: escuta psicanalítica, transferência, associação de ideias, 

insight, interpretação dos sonhos. Relações de objeto. Mecanismos de defesa. Conflito 

psíquico. Estudo da histeria, neuroses e psicoses, analisando principais casos de Freud. Pulsão 

e Fantasia. Ética psicanalítica: setting, sigilo e neutralidade. Fases do tratamento: anamnese, 

avaliação diagnóstica, manejo técnico e término.  

 

 

Psicologia Institucional e Hospitalar 

Discussão preliminar sobre o conceito de instituição; A concepção argentina da Psicologia 

Institucional; Análise Institucional e a Profissionalização da Psicologia. Análise teórico-prática 



da atuação do psicólogo em instituições de saúde mental e de amparo (hospitais psiquiátricos; 

serviços de saúde mental, de toxicodependência e alcoolismo; APAES; Asilos; Internatos). 

 

 

Terapia Existencial Humanista 

O Pensamento Humanista. A História da Filosofia Existencial. A Fenomenologia. As 

Abordagens Humanista e Existencial em Psicoterapia. Principais conceitos e técnicas. 

 

Orientação Vocacional II 

Uso dos testes na Orientação Vocacional. Atendimento a pais, alunos e funcionários. 

Ajudando a escolher a carreira. Aplicação dos testes de inteligência, aptidões e de 

personalidade. Elaboração dos laudos e devolução dos resultados. 

 

8º período 

 

Técnicas do Psicólogo nas Organizações 

Técnicas utilizadas no processo de recrutamento e seleção: dinâmica de grupo, entrevista 

individual, entrevista coletiva, aplicação de testes psicológicos, dramatização, representação 

de papeis. A relação do psicólogo organizacional e as pesquisas ação: avaliação de clima 

organizacional, diagnostico organizacional, avaliação de desempenho, gerenciamento de 

cargos e salários. Os treinamentos comportamentais. A clínica no espaço organizacional. 

 

Terapia Cognitivo Comportamental 

Bases históricas e filosóficas das terapias cognitiva e comportamental: behaviorismo 

metodológico e behaviorismo radical. Modelos de saúde e doença mental. Análise 

experimental e aplicada do comportamento: a equação comportamental e suas relações 

funcionais. Teorias de Aprendizagem, Terapia Racional-Emotiva e Terapia Cognitiva. A relação 

terapêutica e o processo da psicoterapia: avaliação, formulação de casos e planejamento 

terapêutico. Procedimentos para a observação e registro de comportamentos. Entrevista e 

técnicas terapêuticas. Formulação de caso e Terapia Cognitivo-Comportamental para diversos 

transtornos psiquiátricos. 

 



Gestalt-terapia 

Abordagem histórica e filosófica do surgimento da Gestalt e da Gestalt-terapia. Os principais 

autores na Gestalt-terapia, seus fundamentos teóricos, conceitos básicos e tipos de 

intervenções. Aplicações da Psicologia da Gestalt em diversos contextos.  

 

Estágio Supervisionado em Clínica 

Inserção em campo de estágio de psicologia clínica, nas áreas psicanálise, terapia cognitivo-

comportamental, Gestalt terapia ou terapia humanista. Discussão de casos em supervisão. 

Ética em psicoterapia. Contato com equipe multiprofissional. Integração dos conhecimentos 

desenvolvidos nas disciplinas de Teorias e Sistemas em Psicologia. Clínica ampliada. Realização 

de Estudo de Caso. 

 

Estágio Supervisionado em Gestão 

Abordagem prática, sistematizando os conceitos desenvolvidos até o presente momento do 

curso no embate com a realidade profissional, em uma dinâmica que envolve desde a 

observação, compreensão e explicitação de processos, bem como a proposição de ações e 

intervenções. A prática profissional será realizada a partir de um projeto de ação individual ou 

grupal, delineado desde o estudo da realidade, envolvendo o planejamento, 

desenvolvimento, avaliação e replanejamento, na dinâmica açãoreflexão- ação. Supervisão 

das atividades. Na perspectiva da consultoria interna ou externa, desenvolver projeto aplicado 

a um subsistema de RH. 

 

9º período 

 

Psicologia Jurídica 

Relação entre Direito e a Psicologia. A família e o Direito. Infância, Juventude, adolescência e 

a Lei. Psicologia e as Varas Criminal, Cível, Família, Infância e Juventude. As práticas 

psicológicas e suas aplicações no contexto jurídico. Avaliação psicológica no judiciário. 

 

Tópicos Especiais em Psicologia 

Disciplinas de aprofundamento temático, de conteúdo variável que revise alguns conteúdos 

principais da formação do psicólogo e que prepare o aluno para concursos e ENADE: História 



da Psicologia, técnicas de avaliação em psicologia. Métodos utilizados na ciência, 

personalidade, estatística na psicologia, personalidade, processos psicológicos básicos, 

psicopatologia, psicologia social, psicologia institucional, psicologia do desenvolvimento, 

psicologia clínica, hospitalar, trabalho, jurídica e saúde. 

 

Psicologia e os Subsistemas de Recursos Humanos 

Diagnóstico e ações nos seguintes subsistemas de Recursos Humanos: Subsistema de 

Aplicação em Recursos Humanos: descrição e análise de cargos, perfil de cargos. Subsistema 

de Provisão de Recursos Humanos: mercado de trabalho, planejamento de recursos humanos. 

Recrutamento de pessoal. Seleção de pessoal. Casos e tendências futuras para o mercado. 

Subsistema de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas: o processo de T&D, diagnóstico 

das necessidades, programação e acompanhamento e avaliação. Capital Humano. Educação 

corporativa. 

 

Psicologia e Saúde Pública 

Psicologia, movimentos sociais e a questão da cidadania. Direitos humanos: igualdade e 

diferença, normalidade e patologia. A constituição histórica da doença mental e as instituições 

psiquiátricas.Saúde e qualidade de vida. O psicólogo e sua atuação em equipes da área da 

saúde. 

 

 

Trabalho de Conclusão de curso I 

Fundamentação do método científico com base no nível de conhecimento, sua verdade e 

processos. Técnicas de coleta de dados, orientação do estilo e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e técnicas de apresentação. 

 

10º Período 

 

Recrutamento e Seleção 

Técnicas de recrutamento e seleção utilizadas atualmente. Conceito e características de 

recrutamento, seleção, integração, acompanhamento e desligamento. Técnicas de entrevista 

e dinâmicas de grupo em Recursos Humanos (RH). O candidato: levantamento do perfil e da 



função. Recrutamento interno e externo: indicações e contraindicações. Etapas do processo 

de recrutamento e seleção: triagem, entrevista, dinâmicas, avaliação psicológica. Ética no 

processo de RH. Diferenças no processo de recrutamento e seleção de acordo com o contexto 

e a cultura organizacionais. 

 

Saúde Coletiva 

Conceitos de saúde. Processo saúde-doença. Problemas de saúde. Determinantes de saúde. 

Processos psicossociais como mediadores entre os fatores socioculturais e individuais na 

formação de padrões de conduta em assuntos de saúde. Sistema Único de Saúde: princípios 

organizativos e doutrinários. Atenção básica primária, secundária e terciária. Educação para a 

Saúde: escolhas saudáveis, autocuidado, comunicação em saúde, educação popular em 

saúde, saúde e meio ambiente – VER-SUS local. Práticas multiprofissionais.  

 

Psicologia da Instituição 

Pressupostos teóricos, metodologia e técnicas da Psicologia Institucional. Estudo da análise 

institucional na perspectiva dos principais autores da área. Noção de normal, patológico, 

sintoma, saúde e doença, focando numa leitura psicanalítica das instituições. Diagnóstico 

institucional. Psicanálise e sociologia na análise institucional. Os diferentes âmbitos da análise 

institucional: empresa pública e privada; escola; favela; órgãos públicos; hospício, etc. O 

vínculo grupal no processo de análise institucional. Estudos de caso. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Fundamentação do método científico com base no nível de conhecimento, sua verdade e 

processos. Técnicas de coleta de dados, orientação do estilo e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e técnicas de apresentação. 

 

 

Estágio de Ênfase Clínica III 

Inserção em campo de estágio de psicologia clínica, nas áreas psicanálise, terapia cognitivo-

comportamental, Gestalt terapia ou terapia humanista. Discussão de casos em supervisão. 

Ética em psicoterapia. Contato com equipe multiprofissional. Integração dos conhecimentos 



desenvolvidos nas disciplinas de Teorias e Sistemas em Psicologia. Clínica ampliada. Realização 

de Estudo de Caso. 

 

Estágio de ênfase Gestão III 

Abordagem prática, sistematizando os conceitos desenvolvidos até o presente momento do 

curso no embate com a realidade profissional, em uma dinâmica que envolve desde a 

observação, compreensão e explicitação de processos, bem como a proposição de ações e 

intervenções. A prática profissional será realizada a partir de um projeto de ação individual 

ou grupal, delineado desde o estudo da realidade, envolvendo o planejamento, 

desenvolvimento, avaliação e replanejamento, na dinâmica ação-reflexão- ação. Supervisão 

das atividades. Na perspectiva da consultoria interna ou externa, desenvolver projeto 

aplicado a um subsistema de RH. 

 

DISCIPLINAS DE ÊNFASE EM PROCESSOS CLÍNICOS 

 

Técnica de Terapia Cognitivo Comportamental  

A psicoterapia cognitiva-comportamental infantil, adulto e de casal. O uso de instrumentos de 

avaliação. O contato com profissionais, familiares e instituições que também atuam com o 

paciente. Protocolos e modelos de tratamento em terapia cognitivo-comportamental dos 

transtornos de Ansiedade, Humor, Adictivos, Sexuais e de Personalidade. Características do 

início, meio e fim do tratamento. A alta terapêutica. Dificuldades e problemas referentes à 

terapia e como resolvê-los. 

Terapia Psicanalítica  

A disciplina versará sobre Fundamentos da psicoterapia psicanalítica, sua origem, emergência 

e evolução da técnica. Buscar-se-á um aprofundamento nos pressupostos essenciais da 

Psicanálise como a associação livre na produção do inconsciente freudiano. Serão trabalhados 

também os aspectos da escuta, do silêncio e do desejo do analista, bem como fenômenos 

essenciais para sua prática como a transferência e a resistência. Finalmente, serão discutidas 

as quatro mais uma condições da análise:  as entrevistas preliminares, o analista, o analisante, 

o tempo da análise, análise terminável e interminável, o divã e a ética da psicanálise. 

 

Psicologia Comunitária da Saúde 



Conceito de comunidade. Evolução da psicologia comunitária. Populações de risco e redes 

sociais. Organização e mobilização social, prevenção em saúde e autogestão. Trabalho 

comunitário e o papel do psicólogo em equipes inter e multidisciplinar. A psicologia enquanto 

profissão de saúde, níveis de atenção à saúde, a atuação do psicólogo em instituições de 

saúde, psicologia social e saúde. 

 

Promoção e Prevenção à Saúde  

Histórico do movimento de Promoção da Saúde. Conferências internacionais e nacionais sobre 

promoção saúde. Conceitos atuais e emergentes em promoção da saúde. Políticas públicas de 

promoção da saúde no Brasil. Estratégias de Intervenção em Promoção da Saúde. Educação 

em saúde. Pressupostos teóricos norteadores das políticas e práticas de promoção da saúde. 

 

Aconselhamento Psicológico  

Conceituação, histórico e características do aconselhamento psicológico. Teoria da crise como 

base para análise e intervenção psicológica. Processo de aconselhamento psicológico: fases, 

métodos e teorias de aconselhamento psicológico. Psicoterapia breve, sua história, 

características, objetivos, modalidades e procedimentos para uso no aconselhamento 

psicológico. 

 
 

DISCIPLINAS DE ÊNFASE EM GESTÃO 

 

Comportamento Organizacional  

A disciplina contempla definições e dimensões do comportamento humano no contexto 

organizacional, bem como, alguns dos principais elementos que o influencia considerando-se 

o nível de análise individual, de grupos e da própria organização. 

 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação 

Treinamento e Desenvolvimento de competências no contexto das organizações. Diagnóstico 

das necessidades de capacitação e alinhamento as estratégias organizacionais. Planejamento 

e estruturação do plano de T&D. Implementação e avaliação dos processos de treinamento e 



desenvolvimento de indivíduos e grupos de trabalho. Indicadores de efetividade de T&D. 

Educação Corporativa. Programas de Estágio e Trainee. Treinamento a distância. 

 

Saúde do Trabalhador  

Estudo dos problemas de saúde provocados ou agravados pelo trabalho. Avaliação dos riscos 

ocupacionais. Apresentação dos procedimentos e ferramentas para investigação dos agravos 

à saúde relacionados com o trabalho, no nível individual e coletivo. Análise do quadro de 

saúde dos trabalhadores no Brasil, em seus aspectos clínico-epidemiológicos e das condutas 

médicas e previdenciárias frente às causas de morbidade mais prevalentes. Organização da 

atenção à saúde dos trabalhadores: atuação do Estado, dos empregadores e trabalhadores. 

 

Psicologia e Marketing  

Importância e dificuldade de compreensão do comportamento do consumidor. Identificação 

das diversas teorias de análise psicológica do comportamento e seus fundamentos. Fatores 

básicos que exercem influências no comportamento do consumidor. O modo como os 

conceitos de auto imagem e de imagem de marca afetam o comportamento do consumidor.  

 

Clínica e Desempenho Organizacional  

Conceituação, fatores influenciadores; técnicas mensurativas e metodologias para um 

diagnóstico de clima organizacional; Diagnóstico do clima organizacional. Mudança 

estratégica na organização. Tipos de pesquisa do clima organizacional. Divulgação da pesquisa 

e formas de ação. Novos Contextos Empresarias. Bases Teóricas da Avaliação de Desempenho 

à luz da Administração Contemporânea. Métodos de Avaliação de Desempenho. Estratégias 

para Implantação da Avaliação de Desempenho. Resultados da Avaliação de Desempenho. 

 

 

DISCIPLINAS ELETIVAS DE NÚCLEO 

Psicologia Escolar  

O surgimento da instituição escola. Aprendizagens formais e informais. História da Psicologia 

Escolar no Brasil: impasses e possibilidades. A função da escola na sociedade. O psicólogo e 

sua relação com a Educação no cenário atual. Papel e intervenção do psicólogo em contextos 



educacionais. A integralidade da intervenção nos contextos educacionais: aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais. Equipe multidisciplinar, escola inclusiva e fracasso escolar. 

 

Psicologia do Trânsito  

Definição, objetivos e a área de intervenção. Atitudes de desajuste social. Correlação com 

outras áreas da Psicologia. Mudança de comportamento. Avaliação psicológica. Avaliação e 

orientação de condutores acidentados e infratores 

 

Psicologia do Esporte  

Funções do psicólogo e métodos de observação da prática esportiva. Técnicas de intervenção. 

A importância da motivação no desempenho e na saúde emocional do atleta. Estratégias de 

rendimento. Treinamento continuado. Autoconhecimento e trabalho com as emoções. 

Preparo para competição, concentração e confiança. Trabalho em equipe, desempenho 

individual e grupal. Ética no esporte. O papel do líder, do técnico e da equipe. Processo de 

comunicação no grupo esportivo e desportivo. Esporte e qualidade de vida. 

Psicomotricidade  

História da psicomotricidade, seus aspectos teóricos e práticos em função da observação, 

avaliação e diagnóstico do desenvolvimento e desempenho psicomotor. Identificação e 

distinção dos processos psicomotores básicos. Análise e avaliação das relações entre o meio 

interno e externo do homem a partir da observação do corpo em movimento. 

 

 

Psicofarmacologia  

Noções básicas de psicofarmacologia. Histórico e classificação dos neurotrópicos. Grupos de 

psicofármacos, modos de ação, efeitos comportamentais e indicações clínicas. 

Psicofarmacoterapia e psicoterapias. 

 

Disciplinas Eletivas 

 

Libras: 

Conceituação o e caracterização da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – como fonte de 

comunicação e expressão. Estudos dos pressupostos teórico-históricos, filosóficos, 



sociológicos, pedagógicos e técnicos da Língua Brasileira dos Sinais. Utilização de LIBRAS na 

comunicação social, contribuindo para o reconhecimento dos direitos e competências como 

sujeito e cidadão. 

Introdução à Informática: 

Introdução à ciência da computação. Conceito gerais: "hardware" e "software". Plataformas 

e configurações de computadores. Ambientes de desenvolvimento. Sistemas operacionais. 

Organização de um CPD. Sistemas aplicativos: editor de textos, planilhas eletrônicas, banco 

de dados e estatística. Computação na Psicologia: interação de recursos computacionais para 

a pesquisa. Planilhas eletrônicas. 

 

Empreendedorismo: 

Empreendedorismo; Cultura Empreendedora; Características e Oportunidades; 

Desenvolvimento de Atitudes Empreendedoras; Inovação e Criatividade; Administração do 

Crescimento da Empresa; Importância do Plano de Negócio; Agentes incentivadores do 

Empreendedorismo. Liderança. Responsabilidade social. 

Inglês Instrumental 

Ementa: Noções de inglês instrumental. Estudo de textos de assuntos genéricos e técnicos, 

visando a sua compreensão e utilizando-se as diferentes estratégias de leitura de texto 

(skimming, scanning, prediction, brainstorming, cognates, etc). Análise de estruturas 

lingüísticas, expansão do vocabulário, e exploração de aspectos gramaticais (sintáticos e 

morfológicos) dentro dos textos. Prática de estratégias de leitura: general comprehension, 

skimming, scanning, nominal groups, affixation e contextual reference, visando a 

compreensão de textos relacionados à Psicologia. 

 


