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1 INTRODUÇÃO  

 

O atual Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da PUC Minas tem como 

objetivo promover mudanças necessárias frente à evolução da Psicologia na sociedade 

contemporânea, assim como contemplar os princípios estabelecidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, instituídos na 

Resolução CNE/CES 05, de 15 de março de 2011.   

Um projeto pedagógico, como sabemos, é um organismo vivo que se modifica e se 

desenvolve num contexto de inter-relações diárias de professores, alunos, Universidade, 

diretrizes do Ministério da Educação e Cultura (MEC), dentre outras, daí a importância de 

sua atualização permanente. Contudo, as diretrizes e fundamentos do projeto original de 

2003 são mantidos neste, e a história dessa evolução pode ser lida nas atualizações 

propostas até 2015. 

O trabalho de mudança do projeto pedagógico foi realizado pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), pelo Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Psicologia – 

Coração Eucarístico e pelos professores coordenadores de ênfases, laboratórios, estágio, 

clínica, extensão, pesquisa, RedPsi, monografia e por todos os professores do Curso com 

quem conversamos, trocamos ideias, sugestões e opiniões. 

 

1.1 Contextualização e Caracterização do Projeto 

 

1.1.1 Revendo a história 

 

Criado em 1959, o curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas (PUC Minas) foi o primeiro de Minas Gerais e o terceiro do Brasil. Até o 1º 

semestre de 2003, o curso, oferecido nos turnos manhã e noite, tinha duração prevista para 

dez e onze períodos respectivamente.  

As disciplinas do currículo eram distribuídas em três níveis: o nível básico, com 

disciplinas de formação geral; o nível intermediário, com a introdução à prática 

profissional nos diversos campos da Psicologia, e o nível profissional, com disciplinas 

específicas para as áreas: clínica, educacional e organizacional. Tendo cumprido as 

disciplinas do nível básico e as do nível intermediário, o aluno podia optar, no nível 

profissional, pela ênfase em uma das áreas.  
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Os estágios desenvolviam-se por meio de projetos que buscavam sempre 

compatibilizar objetivos da formação do aluno em cada nível, com as demandas dos 

diversos campos onde eram prestados os serviços. Os projetos se constituíam como 

disciplinas de estágio e obedeciam à estrutura curricular.  

Este é um retrato, em traços rápidos, dos currículos 202 e 203, implantados em 

1987 e 1997, respectivamente. O currículo 203 vigorou até o 1º semestre de 2003, e, desde 

sua criação, foi voltado para a formação de psicólogos e a partir de 2012 passou a oferecer 

Bacharelado em Psicologia, Licenciatura e Formação de Psicólogo.  

Acompanhando a história e o desenvolvimento dos currículos nas suas diversas 

versões, constata-se a existência de um fio condutor que marca a identidade do curso.  

Além da formação científica e profissional, o curso de Psicologia da PUC Minas no 

campus Coração Eucarístico assumiu como diretriz a promoção humana e o compromisso 

com a comunidade. O curso tem desenvolvido propostas capazes de alcançar as dimensões 

da formação científica, teórica e prática e de integrar as demandas sociais tradicionais e 

emergentes que permitem uma integração entre pesquisa, ensino e extensão. O atual 

projeto de estágios constitui-se num importante diferencial da formação do psicólogo ao 

articular as dimensões acima citadas. 

Durante muitos anos vigorou na prática do planejamento curricular a noção de que 

o profissional formado pela Universidade deveria atender as demandas imediatas do 

mercado. Hoje, trabalhamos com a ideia de que a Universidade é uma instituição social; 

portanto objetiva algo que é essencial para a sociedade - a elaboração e ampliação do 

conhecimento, patrimônio de uma cultura, e a disseminação que a mantém e na qual se 

insere o conhecimento adquirido. Dessa forma, tem compromisso permanente com a 

sociedade. Deve estar a seu serviço e buscar soluções para atender necessidades da 

sociedade que a mantém e na qual se insere, sem, entretanto, perder o caráter da 

universalidade do conhecimento.  

O psicólogo formado no curso deve ser cidadão com postura crítica e ética, 

comprometido com a construção de uma sociedade mais justa e democrática e com as 

transformações sociais. A função social do psicólogo é a referência para o planejamento do 

curso em seus diversos campos de atividade, seja na educação, na clínica, na saúde, nas 

organizações e instituições, nas comunidades e nas políticas públicas.   

Todas essas características constituem para o corpo docente e discente do Curso de 

Psicologia – Coração Eucarístico - patrimônio valioso construído e consolidado nos seus 
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cinquenta e seis anos de existência; identificando o curso e distinguindo-o dos demais. 

O Curso de Psicologia – campus Coração Eucarístico – da Faculdade de Psicologia 

estabelece suas ações em consonância com os princípios do Estatuto da Universidade: 

a. fidelidade à doutrina cristã e respeito aos princípios da Igreja Católica, em seu 

compromisso missionário para com a educação superior; 

b. promoção do bem comum e da dignidade da pessoa humana; 

c. promoção da formação solidária, interdisciplinar e humanística, orientada por uma 

perspectiva ética, cristã e católica, respeitadas a autonomia universitária e a 

liberdade acadêmica; 

d. compromisso com a inclusão e a justiça social; 

e. integração e pluralismo na articulação e nas concepções de ensino, pesquisa e 

extensão, respeitados os projetos pedagógicos e as diretrizes fixadas pelos órgãos 

de deliberação superior; 

f. valorização do mérito acadêmico. (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE MINAS GERAIS, 2016). 

 

A PUC Minas, tendo o humanismo como vetor estruturante, fundamenta os projetos 

acadêmicos dos cursos e as demais atividades nos princípios e valores que lhe conferem 

marca singular e norteiam suas atividades por meio do ensino, pesquisa e extensão. Os 

saberes internamente produzidos devem estar a serviço da dignidade dos homens e a 

Universidade tem o dever de contribuir para a compreensão dos problemas da sociedade, 

com especial atenção às suas dimensões éticas.  Dessa forma, buscam-se ideais e princípios 

que valorizem: 

a. Igualdade - de valor dos seres humanos e garantia de igualdade de direitos entre 

eles; 

b. Liberdade - de criação, de expressão do pensamento e de produção de 

conhecimento; 

c. Autonomia - capacidade de formular leis em liberdade e se reger por elas; 

d. Pluralidade - expressão da igualdade e diferença entre os homens, iguais porque 

humanos e diferentes porque singulares;  

e. Solidariedade - adesão à causa do outro, fundada no respeito mútuo e na 

interlocução entre sujeitos da sociedade; 
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f. Justiça - orientada pela igualdade de direitos e pelo respeito às diferenças. A 

justiça implica a obrigação de agir quando se tem consciência da injustiça. 

 

Este Projeto Político Pedagógico é pautado principalmente na missão da PUC 

Minas de: 

promover o desenvolvimento humano e social, contribuindo para a formação 

humanista e científica de profissionais competentes, que tenha como base 

valores da ética e da solidariedade e compromisso com o bem comum, mediante 

a produção e disseminação das ciências, das artes e da cultura, a 

interdisciplinaridade e a integração entre a Universidade e a sociedade. 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS, 2016).  

À missão da PUC Minas agregam-se princípios que orientam as ações do Curso de 

Psicologia.  

a. visão e sintonia com as políticas públicas regionais, nacionais e internacionais;  

b. criação da cultura de Planejamento Estratégico; 

c. participação em espaços temáticos de incidência política, técnica, científica e 

cultural; 

d. gestão de projetos em torno de governança, competitividade e cooperação; 

e. autonomia a partir da descentralização e gestão compartilhada; 

f. visibilidade e intercâmbio de experiências; 

g. monitoramento baseados em metas, resultados e eficiência; 

h. valorização de competências, habilidades e valores humanos; 

i. formulação de estratégias e tomadas de decisão de forma participativa e 

democrática; 

j. ter no ensino, pesquisa e extensão, o aluno como sujeito ativo do processo de 

ensino e aprendizagem; 

k. desenvolvimento e o aprimoramento de habilidades cognitivas, afetivas e de 

competências formativas do aluno com base em trabalhos de campo, pedagogia de 

projetos, estágios, trabalhos em equipe e a formação política e empreendedora;  

l. valorização do ser humano, e os aspectos sociais e ambientais;  

m. promoção da articulação entre teoria e prática; 

n. educação para a sustentabilidade.  
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2  POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

As políticas institucionais estão definidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Para sua implementação a 

PUC Minas atua mediante procedimentos de Avaliação Institucional e dos Cursos, a fim de 

contemplar suas necessidades. 

Além da Avaliação Institucional, o curso se submete ao processo de Meta-

Avaliação. Nele, são apurados os problemas de execução do Projeto Pedagógico que 

exigem respostas institucionais ou circunscritas ao Curso. Quando as necessidades 

implicam em investimentos, por exemplo, laboratórios, pesquisas, dentre outros, as 

demandas são encaminhadas aos órgãos superiores; quando as demandas são particulares, 

por exemplo, qualidade das avaliações dos professores, a questão é encaminhada ao 

Colegiado de curso. 

Os dados sobre a Meta-Avaliação constam do PDI. Cumpre lembrar que a Meta-

Avaliação também é um sistema que intermedia a autoavaliação institucional no âmbito da 

realidade específica do curso. 

Outro instrumento importante de acompanhamento da realidade dos Cursos foi 

institucionalizado com a criação da Diretoria Acadêmica. Assim, cada Unidade da PUC 

Minas passou a ser representada por um responsável pela gestão acadêmica, intermediando 

as discussões sobre a situação acadêmica dos cursos junto à Pró-reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e ao Diretor do Instituto ou Faculdade no qual o curso está alocado. As 

reuniões entre PROGRAD e Diretores Acadêmicos ocorrem a cada 15 dias. 

Alternadamente, a Diretoria do Instituto reúne-se com os coordenadores de cursos e seus 

departamentos. Mensalmente, Diretores de Instituto, de Faculdades e Diretores 

Acadêmicos participam do Fórum Acadêmico, organizado pela PROGRAD. Essa 

sistemática permite a atualização permanente de informações e a articulação de ações em 

âmbito geral para a Universidade. 
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3 PERFIL DO CURSO   

 

 

3.1 Objetivo geral do curso  

 
 Formar psicólogos com habilidades e competências para a atuação profissional, 

para a pesquisa, e para o ensino da Psicologia.     

 

3.2 Objetivos específicos  

 

a) construir e desenvolver conhecimento científico em Psicologia; 

b) conhecer os referenciais e a diversidade de perspectivas do fenômeno psicológico 

em suas múltiplas interfaces;   

c) compreender criticamente os fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos 

do país, essenciais ao exercício da cidadania e da profissão; 

d) atuar em diversos contextos considerando as necessidades individuais e sociais e os 

direitos humanos, focalizando a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, 

grupos, organizações e comunidades; 

e) Exercer a ética nas inter-relações com indivíduos e sociedade; 

f) Reconhecer a diversidade de perspectivas necessárias para a compreensão do ser 

humano e incentivar a interlocução com campos de conhecimento que permitam a 

apreensão da complexidade e multideterminação do fenômeno psicológico; 

g) Desenvolver o aprimoramento e a capacitação contínuos.   

 

 

3.3 Grau acadêmico a ser conferido  

 
Em cumprimento às exigências legais, o grau acadêmico conferido aos egressos que 

atenderem todas as exigências do referido curso será de Bacharel(a) em Psicologia. Aos 

que optarem também pela licenciatura, será conferido o grau de Licenciado(a) em 

Psicologia, além do de Bacharel(a). 
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3.4 Formas de acesso ao curso  

 

O curso de Psicologia é ofertado no campus Coração Eucarístico nos turnos manhã 

e noite. O número de vagas ofertadas é divulgado semestralmente via edital do processo 

seletivo. 

O ingresso no curso é realizado segundo as Normas Acadêmicas da PUC Minas 

(PUC MINAS, 2012), mediante processo seletivo, realizado pelo sistema de provas ou pela 

média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou por aproveitamento de 

estudos. 

Por processo seletivo entende-se a admissão ao curso, aberto a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente, nos termos do disposto na legislação 

aplicável, no Estatuto da Universidade e no Regimento Geral, e conforme as normas e 

critérios regulamentados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). 

 Por aproveitamento de estudos entende-se a admissão por meio de: 

 

a) transferência de aluno de outra Instituição de Ensino Superior (IES): a universidade 

poderá aceitar transferência de aluno procedente de cursos idênticos ou afins aos 

seus, mantidos por instituições nacionais de ensino devidamente autorizadas ou 

reconhecidas nos termos da legislação vigente, ou por instituições idôneas de países 

estrangeiros;  

b) ingresso de portadores de diploma de curso superior que desejam obter novo título: 

poderá ser aceita a matrícula de portadores de diploma de curso superior 

devidamente registrado para obtenção de novo título;  

c) ingresso de alunos estrangeiros, mediante convênio cultural do Brasil com outros 

países e demais convênios, acaso assinados pela PUC Minas;  

d) ingresso de ex-alunos que abandonaram o curso ou cancelaram sua matrícula, nos 

termos do Regimento Geral;  

e) reopção: poderá requerer reopção o aluno que esteja regularmente matriculado em 

curso da mesma área na PUC Minas no semestre letivo em que solicitá-la;  

f) transferência interna: poderá requerer transferência interna o aluno que esteja 

regularmente matriculado em qualquer curso na PUC Minas no semestre em que 

solicitá-la.  
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3.5 Tempo de Integralização  

 

 

De acordo com a Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, o tempo de 

integralização mínima do Curso de Psicologia é de cinco anos. 

De acordo com a Portaria R/Nº 003/2015 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da PUC Minas, o tempo máximo de integralização é de dez anos. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução 05, de 15 de março 

de 2011) o Curso de Psicologia oferece a Licenciatura como formação de professores de 

Psicologia, em caráter opcional, com carga horária mínima de 800 horas acrescidas a carga 

horária do Curso de Psicologia. O Projeto Pedagógico Complementar para Formação de 

Professores de Psicologia foi aprovado pelo CEPE (GPP 8958) em Abril de 2013. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

A Psicologia se sustenta em vertentes filosóficas, sociais e nas ciências exatas e da 

natureza. A diversidade epistemológica que marca a construção da ciência psicológica está 

presente em sua evolução, o que acarreta a construção de um currículo que abranja a 

múltiplas perspectivas necessárias para a compreensão do ser humano e que promova a 

interlocução com campos de conhecimento que permitam a apreensão da complexidade e 

multideterminação do fenômeno psicológico.  

Dessa maneira, a proposta do curso articula fundamentos histórico-

epistemológicos, fundamentos teórico-metodológicos, procedimentos para investigações 

científicas e práticas profissionais, análises dos fenômenos e processos psicológicos e 

interfaces com campos afins à Psicologia e práticas profissionais, conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Resolução 05, de 15 de março de 2011). 

A formação do psicólogo generalista é a proposta do currículo atual, que também 

oferece duas ênfases de livre escolha do estudante: "Psicologia Clínica" e "Psicologia, 

Organizações e Sociedade". 

O currículo deve proporcionar ao aluno tanto os fundamentos da Psicologia como 

ciência, quanto os métodos e instrumentos necessários para a prática da profissão. A 

formação deve desenvolver nele competências e habilidades para atuar como psicólogo. O 

psicólogo generalista terá competências e habilidades necessárias para atuar, 

independentemente do campo em que venha a trabalhar. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução nº5/2011) entendem as ênfases 

como “um conjunto delimitado e articulado de competências e habilidades que configuram 

oportunidades de concentração de estudos e estágios em algum domínio da Psicologia”. 

Portanto, elas são a possibilidade de aprofundamento em um campo ou domínio da 

Psicologia já vivenciado na formação generalista proporcionada pelo núcleo comum do 

Curso. 
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5 PERFIL DO EGRESSO – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

 

O perfil do psicólogo se constitui de três dimensões básicas: teórico-técnica, 

política e ética. O curso de Psicologia da PUC Minas – campus Coração Eucarístico – visa 

formar um psicólogo capaz de compreender o campo dos fenômenos e processos 

psicológicos, considerado em sua pluralidade de objetos, métodos, teorias e técnicas; de 

atuar profissionalmente na promoção do desenvolvimento e da saúde psíquica de pessoas, 

grupos, organizações, comunidades e coletividades por meio de ações preventivas e 

intervenções psicossociais, psicoterapêuticas e educativas. Visa formar, ainda, um 

psicólogo que sustente suas intervenções em princípios éticos e científicos; um profissional 

comprometido com seu tempo e com a construção de uma sociedade igualitária, plural, 

democrática e justa; defensor intransigente das condições para o pleno exercício da 

cidadania. 

O curso de Psicologia objetiva formar um profissional com as seguintes 

competências e habilidades: 

 

a) desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde 

psicológica e psicossocial, em nível individual e coletivo e realizar seus serviços 

dentro dos padrões de qualidade e dos princípios da ética / bioética; 

b) avaliar, sistematizar e decidir sobre condutas baseadas em evidências científicas; 

c) ser acessível e manter sigilo acerca das informações a ele confiadas, interagir com 

profissionais da área da saúde, da assistência social, de áreas afins e com a 

sociedade; 

d) trabalhar em equipes multiprofissionais, estar apto a assumir posições de liderança, 

sempre visando ao bem estar da comunidade; 

e) tomar iniciativas, gerenciar a força de trabalho de recursos físicos, materiais e de 

informação; ter habilidade para empreender, gerir e liderar; 

f) aprender continuamente, ter responsabilidade e compromisso com a sua formação e 

a das futuras gerações de profissionais; 

g) investigar e realizar pesquisa científica.      
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6  PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 O curso de Psicologia se organiza em disciplinas teóricas e práticas, estágios, 

atividades de pesquisa e extensão e produção de monografias. É constituído por um núcleo 

comum e duas ênfases, a saber, “Psicologia Clínica” e “Psicologia, Organizações e 

Sociedade”. Essas são os pilares da estrutura curricular. 

A formação do psicólogo de caráter generalista, tal como preconiza o projeto 

pedagógico do curso a partir do perfil do psicólogo, não se esgota nas disciplinas teóricas e 

práticas da grade curricular. São igualmente importantes e necessários para o processo de 

ensino-aprendizagem o incentivo às atividades extracurriculares como as monitorias, os 

estágios não obrigatórios, a participação em encontros e congressos científicos, em 

atividades acadêmicas, a pesquisa cientifica e outras que complementam a formação do 

psicólogo em sua pluralidade e diversidade de objetos, métodos, teorias e técnicas. Dentro 

disso a principal meta é desenvolver o aprender a aprender continuo.  

 É importante, ainda, incentivar o aluno à atualização teórica e prática permanente e 

desenvolvimento de postura ética, democrática e cidadã.        

A partir de tais atividades, juntamente com as disciplinas curriculares, serão desenvolvidas 

as habilidades e competências para o exercício profissional competente e ético.   

Vale destacar que as práticas curriculares de extensão, na matriz curricular, 

potencializam o processo de ensino-aprendizagem e da integração ensino-pesquisa-

extensão, conforme previsto na Política de Extensão da PUC Minas, Projeto Pedagógico 

Institucional da PUC Minas, Regulamento da Pró-Reitoria de Extensão. 

 

 

Estrutura do Curso 

O Curso de Psicologia é constituído por um núcleo comum e duas ênfases. O 

núcleo comum estabelece uma capacitação básica para lidar com os conteúdos da 

Psicologia enquanto campo de conhecimento e de atuação.  

As ênfases curriculares são entendidas como um conjunto delimitado e articulado 

de competências e habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e 

estágios em um domínio da Psicologia. 
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6.1 Núcleo Comum 

 

Perfazendo um total de 3.212 horas-relógio (3.854horas-aula), o Núcleo Comum se 

estrutura em grandes eixos estruturantes que comportam as bases da ciência psicológica, 

em suas dimensões histórica, epistemológica, teórica, interdisciplinar e metodológica, 

abrangendo esta última, a investigação científica e a prática profissional. Esses eixos se 

distribuem por oito períodos ao longo dos quais são construídas interfaces por meio de 

aulas teóricas, estágios, práticas laboratoriais, seminários, pesquisas e extensão. 

  

O Núcleo Comum visa construir uma sólida formação básica que permita ao aluno 

ingressar na ênfase com competências e habilidades que favoreçam e garantam o exercício 

profissional fundado na ciência e na ética. 

O profissional graduado em Psicologia pela PUC Minas, no campus Coração 

Eucarístico, deve ser capaz de fazer uso do conhecimento adquirido no sentido de 

transformá-lo em instrumental, de conhecer o uso que faz da técnica, as relações de poder 

que com ela estabelece e, finalmente, de avaliar sua atuação e assumir responsabilidade 

sobre a intervenção. No que se refere ao Núcleo Comum, são desenvolvidas as 

competências: 
 

 

a) fazer uso das teorias estudadas a partir de suas dimensões filosófica (visão de 

homem), epistemológica (modo de construção do conhecimento) e histórica 

(contextualização do conhecimento), para compreender, analisar e intervir sobre os 

fenômenos e processos psicológicos; 

b) pautar sua postura e atuação como psicólogo em princípios éticos e científicos, 

atento ao processo de construção permanente da identidade profissional para 

contribuir com o desenvolvimento da profissão; 

c) realizar avaliação psicológica e diagnóstico de indivíduos, grupos, organizações, 

instituições e comunidades para identificar necessidades e demandas de 

intervenção. 

d) levantar e processar problemas, elaborar, executar, avaliar e aperfeiçoar projetos de 

intervenção psicossocial, psicoterapêutica e educativa, para atender  demandas e 

necessidades de indivíduos, grupos, organizações, comunidades e coletividades; 

e) elaborar, executar, avaliar e aperfeiçoar projetos de pesquisa que visem articular 
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teoria e prática, ciência e exercício profissional no campo da Psicologia, de modo a 

contribuir para a construção do conhecimento; 

f) atuar em equipes multi ou interprofissionais, para atender aos objetivos e 

necessidades de organizações e instituições sociais, sem perder a especificidade do 

psicólogo de conhecer e intervir na realidade; 

g) posicionar-se criticamente diante dos fenômenos sociais, culturais, políticos e 

econômicos do país, para contribuir e fazer avançar a reflexão nos diversos setores 

da sociedade; 

h) avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva em 

diferentes contextos; 

i) atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, em caráter preventivo ou 

terapêutico, considerando as características da situação e dos problemas específicos 

com os quais se depara; 

j) realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

k) elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações 

profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

l) saber buscar e usar o conhecimento científico necessário para a atuação 

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

m) coordenar e conduzir processos grupais; 

n) escolher e utilizar procedimentos e instrumentos de coleta de dados (observação, 

entrevistas, inventários, questionários, testes e escalas) em Psicologia, tendo em 

vista sua adequação ao objetivo proposto. 

 

 

As competências se sustentam nas seguintes habilidades: 

 

a) selecionar, utilizar e avaliar procedimentos e recursos técnicos disponíveis na 

Psicologia - considerando sua pertinência a partir da especificidade de cada 

situação e natureza da intervenção - para prevenção e tratamento; 

b) estruturar e conduzir entrevistas de diferentes modalidades, nos diversos contextos 

de atuação do psicólogo; 

c) levantar informações bibliográficas em indexadores, periódicos, livros, manuais 

técnicos e outras fontes especializadas, a partir de meios convencionais e 
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eletrônicos; 

d) ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da 

Psicologia; 

e) utilizar métodos quantitativos e qualitativos de investigação científica; 

f) utilizar os recursos da Estatística e da Informática considerados necessários ao 

exercício profissional e à elaboração e sistematização de conhecimentos; 

g) registrar e sistematizar sua experiência científico-profissional e buscar interlocução 

com seus pares; 

h) elaborar laudos, relatórios e comunicações técnico-científicos, artigos científicos, 

projetos de pesquisa e monografias. 

 

6.2 Ênfases 

 

As ênfases, tratadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) como uma 

oportunidade de concentração de estágios e estudos em determinado domínio da 

Psicologia, por meio de um conjunto delimitado e articulado de competências, somam um 

total de 732 horas-relógio (878 horas-aula). 

A ênfase Psicologia Clínica, assim como a ênfase Psicologia, Organizações e 

Sociedade (POS), completa a formação do psicólogo já iniciada no Núcleo Comum, 

segundo o perfil definido neste projeto. 

 

 

6.2.1 Ênfase Psicologia Clínica 

 

 

O que caracteriza a Psicologia Clínica é a atenção e o cuidado com as pessoas nos 

seus diferentes modos de subjetivação, em diversos contextos e situações. Essa ênfase se 

propõe a promover o aprofundamento dos estudos do psiquismo humano em suas relações, 

considerando os aspectos da singularidade e da particularidade, sejam eles em ações 

individuais ou coletivas e na compreensão nomotética e idiográfica do indivíduo. 

Trabalha-se com o conceito de clínica ampliada, numa dimensão mais abrangente 

que inclui, além do diagnóstico e tratamento nas diversas dimensões do sofrimento 

psíquico, o trabalho preventivo e de promoção da saúde individual e coletiva, 

privilegiando o lugar da subjetividade, realizado em instituições de 1º, 2º e 3º setores. 

Assim, o aluno que fizer escolha pela ênfase em questão, deverá desenvolver as 



 

23 

 

seguintes competências: 
 

 

a) atuar profissionalmente nos diferentes níveis de intervenção clínica, de caráter 

diagnóstico, preventivo e psicoterápico; 

b) analisar as demandas dos diversos setores da contemporaneidade, dirigidas à 

Psicologia Clínica; 

c) realizar atendimento em psicoterapia individual, grupal, de casal e de família, em 

diferentes espaços de promoção da saúde; 

d) realizar atendimento psicológico em situações de crise e em situações de urgência; 

e) planejar e realizar projetos de acompanhamento e intervenção clínica nos setores 

jurídico, da saúde, da assistência social e da educação; 

f) atender crianças, adolescentes, adultos e idosos em sofrimento mental, nos 

diferentes níveis de intervenção clínica; 

g) atuar no trabalho de reinserção e reabilitação social de sujeitos com problemas no 

estabelecimento do laço social, assistindo pacientes e familiares; 

h) realizar atendimento clínico ambulatorial, hospitalar e em outras instituições de 

saúde públicas, privadas e Organizações não Governamentais (ONGs); 

i) atuar em equipes multiprofissionais, desenvolver o diálogo multidisciplinar e 

construir projetos comuns de trabalho; 

j) gerenciar e supervisionar programas de intervenção clínica em diferentes contextos; 

k) planejar e implementar políticas de saúde pública em instituições do Estado; 

l) redigir documentos técnicos e científicos (declaração, atestado, relatório, parecer e 

laudo) de acordo com a especificação do Conselho Federal de Psicologia. 

 

Sustentando essas competências, a ênfase Psicologia Clínica deve desenvolver no 

aluno as seguintes habilidades: 

 

a) apoiar as práticas psicológicas em permanente atitude investigativa, que possibilite 

a construção de novos modos de intervenção; 

b) reconhecer os diferentes sistemas teóricos que fundamentam a prática clínica e 

operar com os mesmos na formalização desta prática; 

c) promover a investigação e a pesquisa clínica; 

d) planejar intervenções em diferentes contextos, segundo a orientação de um 
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referencial teórico-clínico; 

e) elaborar e redigir relatórios, sínteses e textos de divulgação em Psicologia, de 

natureza científica ou técnica; 

f) planejar programas de intervenção clínica em diferentes contextos. 

 

 

6.2.2 Ênfase Psicologia, Organizações e Sociedade 

 

A ênfase Psicologia Organizações e Sociedade (POS) parte do estudo das questões 

macrossociais por meio dos espaços intermediários, as organizações, instituições e grupos, 

que ligam o indivíduo à sociedade. Esses são estudados em suas múltiplas dimensões, 

quais sejam, os grupos formais e informais, comunidades, organizações do 1
o
, 2

o
 e do 3

o
 

setores, de desenvolvimento do laço social. Dessa maneira, a ênfase POS capacitará o 

aluno a trabalhar, em campos diversos, com o objetivo de promover o desenvolvimento, a 

saúde e o bem estar de indivíduos, grupos e comunidades, a partir de referências 

multidisciplinares. 

Ao fim do curso o aluno deverá estar apto a intervir, de modo preventivo, educativo e 

psicossocial com indivíduos em organizações, instituições sociais e comunidades. Para 

tanto, serão desenvolvidas as seguintes competências: 

 

a) analisar indivíduos, grupos, comunidades, organizações e instituições em seus 

diversos níveis, nos contextos histórico e político da sociedade; 

b) diagnosticar situações, planejar, implementar, monitorar e avaliar programas de 

intervenção psicológica, psicossocial e educativa em instituições, organizações e 

comunidades; 

c) interpretar a realidade social e o ambiente interno das organizações e instituições, a 

partir de análises dos sistemas de poder, da cultura e do clima organizacional; 

d) compreender as visões contemporâneas sobre o trabalho; 

e) compreender as realidades sociais do mundo contemporâneo para atuar junto a elas 

e às novas subjetividades; 

f) intervir junto a indivíduos, grupos, instituições e comunidades a fim de minorar o 

sofrimento psíquico e promover o bem-estar social e o desenvolvimento da 

cidadania. 
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g) realizar intervenções psicossociais individuais e em grupos, nas instituições, 

organizações e comunidades, visando ao desenvolvimento da autonomia e da 

capacidade de gestão coletiva dos objetivos comuns aos seus integrantes; 

h) coordenar, gerir, supervisionar programas de intervenção psicossocial em diferentes 

contextos. 

 

 

Sustentando essas competências, a ênfase POS deve desenvolver no aluno as 

seguintes habilidades: 

 

a) exercer as práticas psicológicas com permanente atitude investigativa 

possibilitando a construção de novos modos de intervenção; 

b) selecionar estratégias adequadas de ação, visando a atender, em cada situação, 

interesses interpessoais e institucionais; 

c) planejar atividades e programas nos diversos âmbitos de intervenção do psicólogo 

nas organizações sociais, considerando as dimensões social, histórica e política em 

que emergem os processos psicológicos; 

d) elaborar e redigir relatórios, sínteses e textos de divulgação em Psicologia de 

natureza científica ou técnica; 

e) atuar em equipes multiprofissionais, desenvolver o diálogo multidisciplinar e 

construir projetos comuns de trabalho, tendo como foco os processos de 

subjetivação e os processos psicossociais; 

f) realizar processos de seleção profissional, treinamento e desenvolvimento de 

pessoal, avaliação de desempenho, planos de cargos e salário, programas de saúde e 

segurança no trabalho, diagnóstico organizacional, dentre outros; 

g) implementar novas formas de enfrentamento das demandas psicossociais; 

h) promover a investigação e a pesquisa em Psicologia nos campos das organizações e 

da sociedade. 

 

Quando o aluno concluir uma das ênfases ofertadas pelo curso, o mesmo poderá 

cursar a outra ênfase, se for de seu interesse.  
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6.3 Matriz curricular  

 

Para integralização curricular mínima tem-se o total de 4.028 horas-relógio (4.834 

horas-aula), sendo 85 horas-relógio (102 horas-aula) de Atividades Complementares de 

Graduação (ACG); 637 horas-relógio (764 horas-aula) de Estágio Curricular 

Supervisionado; e 113 horas-relógio (136 horas-aula) de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). A referida carga horária está distribuída em dez períodos (5 anos), conforme 

apresentado no quadro a seguir. 

 

 

 

Quadro 1 – Matriz Curricular do Curso de Psicologia 
 

1º PERÍODO 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Antropologia 68     

Cultura Religiosa: Fenômeno 

Religioso 

68     

Filosofia: Razão 

Modernidade 

68     

História da Psicologia 68     

Sociologia 68     

Teorias do Desenvolvimento 

da Criança 

68     

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

408     

 

2º PERÍODO 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Cultura Religiosa: Pessoa e 

Sociedade 

34     

Neurofisiologia 68     

Neuroanatomia 34     

Pesquisa Qualitativa em 

Psicologia 

68     

Psicologia da Aprendizagem 68     

Psicologia: Epistemologia e 

Profissão 

68     

Psicometria 68     
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Estágio Supervisionado I  

68 

  Pesquisa Qualitativa 

em Psicologia 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

 

476 

    

 

3º PERÍODO 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Análise Experimental do 

Comportamento 

102     

Filosofia: Antropologia e 

Ética 

68     

Pesquisa Quantitativa em 

Psicologia: estatística 

aplicada 

34     

Teorias da Adolescência e da 

Juventude 

68     

Psicologia Social 68 Sociologia   

Psicologia, Trabalho e 

Organizações 

68     

Estágio Supervisionado II  

51 

Estágio Supervisionado I   

Pesquisa Qualitativa em 

Psicologia 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

 

459 

    

 

4º PERÍODO 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Neuropsicologia 68 Teorias do 

Desenvolvimento da 

Criança 

  

Neurofisiologia   

Psicologia e Educação 68     

Técnicas de Exame e 

Avaliação Psicológica I 

68 Psicometria   

Teoria Psicanalítica: 

conceitos fundamentais 

68     

Teorias e Processos Grupais 68     

Teorias Humanistas 

Existenciais: conceitos 

fundamentais 

68     

Estágio Supervisionado III 68 Estágio Supervisionado I   

Estágio Supervisionado II   

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

 

476 
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5º PERÍODO 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Psicologia da Vida Adulta e 

Velhice 

68     

Psicologia e Ética 68     

Psicologia Organizacional 68 Psicologia, Trabalho e 

Organizações 

  

Psicologia e Políticas 

Públicas 

68 Psicologia Social   

Psicologia e Saúde Coletiva 68     

Técnicas de Exame e 

Avaliação Psicológica II 

68 Psicometria   

Estágio Supervisionado IV 51  Estágio Supervisionado 

III 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

459     

 

6º PERÍODO 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Análise Comportamental 

Aplicada 

68 Análise Experimental do 

Comportamento 

  

Psicologia Institucional 68 Teorias e Processos 

Grupais 

  

Psicopatologia I  

102 

    

Teoria Psicanalítica: a 

constituição do sujeito 

68 Teoria Psicanalítica: 

conceitos fundamentais 

  

Teoria Sistêmica 68     

Teorias Humanistas 

Existenciais 

68 Teorias Humanistas e 

Existenciais: conceitos 

fundamentais 

  

Estágio Supervisionado V 51 Estágio Supervisionado 

IV 

  

Estágio Supervisionado VI 51 Estágio Supervisionado 

IV 

Estágio 

Supervisionado V 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

544    

 

7º PERÍODO 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Orientação Profissional 80     

Perspectiva Sócio-Histórica 

da Psicologia 

68     
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Psicodiagnóstico 68 Técnicas de Exame e 

Avaliação Psicológica II 

 

Psicologia e Processos de 

Ensino Aprendizagem 

68     

Psicopatologia II 68 Psicopatologia I   

Técnicas de Exame da 

Personalidade  

68  Técnicas de Exame e 

Avaliação Psicológica II  

  

Estágio Supervisionado VII 51 Estágio Supervisionado 

IV 

  

Estágio Supervisionado V   

Estágio Supervisionado 

VI 

  

Técnicas de Exame e 

Avaliação Psicológica II 

  

Estágio Supervisionado VIII 51 Estágio Supervisionado V Estágio 

Supervisionado VII Estágio Supervisionado 

VI 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

522     

 

8º PERÍODO 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Clínica da Criança 68     

Clínica Psicanalítica I 68 Psicopatologia II    

Teoria Psicanalítica: a 

constituição do sujeito 

  

Construção do Conhecimento 

em Psicologia 

68     

Psicologia e Gestão: 

acompanhamento e 

desenvolvimento de pessoas 

68 Psicologia Organizacional   

Psicomotricidade 68 Teorias do Desenvolvimento 

da Criança 

  

Psicoterapia: Abordagem 

Humanista-Existencial I 

68 Teorias Humanistas 

Existenciais  

  

Estágio Supervisionado IX 51 Estágio Supervisionado VII    

    

 Estágio Supervisionado VIII Estágio 

Supervisionado IX  

Estágio Supervisionado X 51 Estágio Supervisionado VII  Clínica 

Psicanalítica I  

 Estágio Supervisionado VIII  
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 Orientação Profissional  

Psicologia e Processos de 

Ensino e Aprendizagem 

 

Teoria Sistêmica  

Psicopatologia II  

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

510     

 

9º PERÍODO – PSICOLOGIA CLÍNICA 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Orientação de Monografia I  

51 

Pesquisa Qualitativa em 

Psicologia 

  

Construção do 

Conhecimento em 

Psicologia 

  

Clínica Psicanalítica II 68 Clínica Psicanalítica I   

Intervenção e Inclusão de 

Pessoas com Necessidades 

Especiais 

46     

Psicoterapia da Criança 68 Clínica da Criança   

Psicoterapia de Família I 68  Teoria Sistêmica  

Psicoterapia: Abordagem 

Humanista-Existencial II 

68 Psicoterapia: Abordagem 

Humanista Existencial I 

 

Estágio Supervisionado XI -

Psicologia Clínica  

55 Estágio Supervisionado 

IX 

 

Estágio Supervisionado X Psicoterapia da 

Criança 

 Clínica Psicanalítica I Psicoterapia de 

Família I 

  Psicoterapia: 

Abordagem 

Humanista-

Existencial II 

Estágio Supervisionado XII -

Psicologia Clínica  

  

55 

Estágio Supervisionado 

IX 

Clínica Psicanalítica 

II 

Estágio Supervisionado X  

 Psicodiagnóstico  

 Psicomotricidade  

 Psicopatologia II Psicoterapia da 

Família I 

  Psicoterapia: 

Abordagem 

Humanista-

Existencial II 



 

31 

 

  Estágio 

Supervisionado XI - 

Psicologia Clínica 

   Intervenção e 

Inclusão de Pessoas 

com Necessidades 

Especiais 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

 

479 

    

 

9º PERÍODO  - PSICOLOGIA, ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE   

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Orientação de Monografia I  

51 

Pesquisa Qualitativa em 

Psicologia 

  

Construção do 

Conhecimento em 

Psicologia 

  

Intervenções Psicossociais 68     

Projetos Psicossociais  34     

Psicologia e Comportamento 

Organizacional 

68     

Saúde Mental e Trabalho 68     

Psicologia e Organizações no 

3º Setor 

80     

Estágio Supervisionado XI -

Psicologia, Organizações e 

Sociedade 

55 Estágio Supervisionado 

IX 

 

Estágio Supervisionado X 

Psicologia e Gestão: 

acompanhamento e 

desenvolvimento de 

pessoas 

 

Estágio Supervisionado XII -

Psicologia, Organizações e 

Sociedade 

55 Estágio Supervisionado 

IX 

Estágio 

Supervisionado XI - 

Psicologia, 

Organizações e 

Sociedade 

Estágio Supervisionado X  

  

Orientação Profissional  
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Psicologia e Gestão: 

acompanhamento e 

desenvolvimento de 

pessoas 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

 

479 

    

 

10º PERÍODO – PSICOLOGIA CLÍNICA 

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Orientação de Monografia II  

85 

Orientação de Monografia 

I 

  

Psicopedagogia 68 Psicologia e Educação   

Psicoterapia Comportamental 

Cognitiva 

68     

Psicoterapia de Família II 68 Psicoterapia de Família I   

Estágio Supervisionado XIII -

Psicologia Clínica 

55 Estágio Supervisionado 

XI - Psicologia Clínica 

Psicoterapia 

Comportamental 

Cognitiva 

 Estágio Supervisionado 

XII - Psicologia Clínica 

Psicoterapia da 

Família II 

Psicoterapia da Criança II 

Estágio Supervisionado XIV -

Psicologia Clínica 

55 Estágio Supervisionado 

XI - Psicologia Clínica  

Estágio 

Supervisionado XIII - 

Psicologia Clínica 
Estágio Supervisionado 

XII - Psicologia Clínica 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

 

399 

    

 

10º PERÍODO - PSICOLOGIA, ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE   

DISCIPLINA CH Pré-requisito Co-requisito 

Orientação de Monografia II  

85 

Orientação de Monografia 

I 

  

Clínica do Trabalho 34     

Negociações e Relações 

Trabalhistas 

68     

Psicologia, Cultura e Análise 

Organizacional 

68     

Subjetividade e Sociedade 

Contemporânea 

34     

Estágio Supervisionado XIII -

Psicologia, Organizações e 

Sociedade 

55 Estágio Supervisionado 

XI - Psicologia, 

Organizações e Sociedade 
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 Estágio Supervisionado 

XII - Psicologia, 

Organizações e Sociedade 

  

Estágio Supervisionado XIV - 

Psicologia, Organizações e 

Sociedade 

55 Estágio Supervisionado 

XI - Psicologia, 

Organizações e Sociedade 

Estágio 

Supervisionado XIII - 

Psicologia, 

Organizações e 

Sociedade 
Estágio Supervisionado 

XII - Psicologia, 

Organizações e Sociedade 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

DO PERÍODO 

399     

 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

(disciplina optativa extracurricular) 

 

68 horas-aula 

 

 

  Hora-relógio Hora-aula 

Carga horária total (sem ACG) 3.943 4.732 

Carga horária ACG  85 102 

Carga horária total do curso (com ACG) 
4.028 4.834 

 

6.4 Ementário 

1° Período 

Nome da Disciplina: Antropologia Departamento: Ciências Sociais 

Ementa: Campo, objetivos e métodos da Antropologia. As relações históricas entre a Antropologia 

e a Psicologia: principais problemas e abordagens. Perspectivas antropológicas e as sociedades 

contemporâneas. Identidade e diversidade cultural. Gênero, corpo, corporalidade, pessoa. 

Nome da Disciplina: Cultura Religiosa: 

Fenômeno Religioso 

Departamento: Ciências da Religião 

Ementa: O fenômeno religioso: experiência e linguagem. O fenômeno religioso como a 

experiência específica: limites e possibilidades da experiência de Deus. As categorias fundamentais 

de interpretação e de linguagem do fenômeno religioso. A Bíblia: livro de formação cultural do 

Ocidente. A Bíblia em sua formação histórica, cultural e literária. 

Os critérios de interpretação, os temas e as perspectivas de estudo da Bíblia e a experiência mística 

e de abertura que o livro sagrado propicia. O cristianismo e os desafios do diálogo ecumênico e 

inter-religioso no contexto de um mundo globalizado. História e fundamentos da cultura e tradições 

religiosas afro-brasileiras e indígenas. 

Nome da Disciplina: Filosofia: Razão e 

Modernidade 

Departamento: Filosofia 
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Ementa: As origens da Filosofia. A Filosofia como o busca do conhecimento. Ciência e Filosofia: 

o surgimento da modernidade, a racionalidade instrumental e o impacto das novas tecnologias. A 

questão do saber e da linguagem nas sociedades contemporâneas.  

Nome da Disciplina: História da Psicologia 

 

Departamento: Psicologia 

Ementa: História das ideias psicológicas: Psicologia pré-científica. Relações históricas entre os 

diversos campos de saber e o nascimento da Psicologia científica. História da Psicologia no Brasil e 

em Minas Gerais. 

Nome da Disciplina: Sociologia Departamento: Ciências Sociais 

Ementa: As condições históricas do surgimento da sociologia. Representações, instituições e 

organizações. Socialização e construção de identidade social. Controle social, estratificação, 

mobilidade social e mudança social. 

Nome da Disciplina: Teorias do 

Desenvolvimento da Criança 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Constituição histórica, social e cultural da infância. História da Psicologia do 

Desenvolvimento. Perspectiva crítica do conceito de desenvolvimento. Principais teorias do estudo 

do desenvolvimento infantil, em seus contextos históricos e bases epistemológicas. A s relações 

entre desenvolvimento, educação e cultura. 

 

2° Período 

Nome da Disciplina: Cultura Religiosa: 

Pessoa e Sociedade 

Departamento: Ciências da Religião 

Ementa: Fundamentação da práxis cristã com referência no ensino social da Igreja. A categoria 

pessoa em diálogo com as categorias antropológicas contemporâneas. Tem as atuais à luz do ensino 

social da Igreja: a família e a dimensão afetivo-sexual; o mundo do trabalho e a situação da 

propriedade; ordem social e política; cidadania, o compromisso com o cuidado e a defesa da vida 

humana e a ecologia e as perspectivas de construção de um a nova ordem mundial centrada na 

sustentabilidade, no amor e na paz. 

Nome da Disciplina: Neurofisiologia Departamento: Ciências Biológicas 

Ementa: Estudo do funcionamento do sistema nervoso, com ênfase nas ações integradoras com os 

demais órgãos e sistemas, e nas inter-relações com a Psicologia. 

Nome da Disciplina: Neuroanatomia Departamento: Ciências Biológicas 

Ementa: Estudo morfológico das estruturas do sistema nervoso central e periférico, com ênfase nas 

estruturas e vias relacionadas com as funções cognitivas e emocionais.  

Nome da Disciplina: Pesquisa Qualitativa 

em Psicologia 

Departamento: Psicologia 
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Ementa: O processo de investigação científica. A especificidade da pesquisa qualitativa em 

Psicologia. Métodos, instrumentos e procedimentos de coleta e análise de dados. A construção do 

projeto de pesquisa. Questões éticas na pesquisa. 

Nome da Disciplina: Psicologia da 

Aprendizagem 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Fundamentação e caracterização do processo de aprendizagem em sua vertente 

psicossocial, em contextos formais e informais. Visão geral das teorias de aprendizagem. As 

relações entre aprendizagem, educação e cultura.  

Nome da Disciplina: Psicologia: 

Epistemologia e Profissão 

Departamento: Psicologia 

Ementa: As bases epistemológicas da Psicologia. Subjetividade: noções históricas e 

contemporaneidade. Campos tradicionais e emergentes de pesquisa e atuação em Psicologia. 

Nome da Disciplina: Psicometria  Departamento: Psicologia 

Ementa: Noções de estatística aplicada à avaliação psicológica. Fundamentos teóricos e estatísticos 

envolvidos na construção de testes psicológicos: precisão, validade e normas de padronização dos 

resultados. Fundamentos epistemológicos da medida em geral e da medida em Psicologia. A 

mensuração em Psicologia: definição e histórico. Introdução à teoria dos testes: conceito, 

classificação, critérios para utilização. 

Nome da Disciplina: Estágio Supervisionado 

I 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Conhecimento da Psicologia enquanto ciência e enquanto campo de atuação do psicólogo: 

demandas e campos emergentes. Subjetividade contemporânea e sua relação com as práticas 

profissionais em psicologia. Mapeamento do campo profissional. 

 

3° Período 

Nome da Disciplina: Análise Experimental 

do Comportamento 
Departamento: Psicologia 

Ementa: Princípios básicos da análise experimental do comportamento. Condicionamento 

reflexo e condicionamento operante. Fundamentos do behaviorismo radical skinneriano. 

Nome da Disciplina: Filosofia: 

Antropologia e Ética 

Departamento: Filosofia 

Ementa: Concepções filosófico-antropológicas. O ser humano com o ser no mundo e sua dimensão 

simbólico-cultural. A condição ética da ação humana. Questões éticas fundamentais e atuais, 

sociedade de consumo, diversidade étnica e desafios ecológicos. 

Nome da Disciplina: Pesquisa Quantitativa 

em Psicologia: estatística aplicada 

Departamento: Matemática e Estatística 
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Ementa: Técnicas de amostragem. Medidas de posição e dispersão. Correlação e regressão linear 

simples. Noções de probabilidade. Distribuição normal. Inferência estatística. Aplicação dos 

conhecimentos estatísticos na pesquisa quantitativa em Psicologia. 

Nome da Disciplina: Teorias da 

Adolescência e da Juventude 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Origem e significação sócio-histórica da adolescência. Principais teorias do 

desenvolvimento do adolescente e do jovem: sujeito, identidade e cultura. Análise das dimensões 

históricas, sociais e culturais e sua influência nas trajetórias de vida do adolescente e do jovem na 

contemporaneidade. 

Nome da Disciplina: Psicologia Social Departamento: Psicologia 

Ementa: História da Psicologia Social. Psicologia Social no Brasil e na América Latina. 

Teorias e conceitos básicos. Temas em Psicologia Social: identidade, gênero, raça e etnia. Ideologia, 

representações sociais e produção de sentidos.   

Nome da Disciplina: Psicologia, Trabalho e 

Organizações 

Departamento: Psicologia 

Ementa: A definição histórica do trabalho. A centralidade do trabalho na construção do ser social. 

Evolução das principais teorias e métodos de gestão e organização do trabalho. Desenvolvimento 

histórico-epistemológico da Psicologia Organizacional e Psicologia do Trabalho. Temas 

contemporâneos no campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado II 
Departamento: Psicologia 

Ementa: Conhecimento da Psicologia enquanto ciência e enquanto campo de atuação do psicólogo: 

demandas e campos emergentes. Subjetividade contemporânea e sua relação com as práticas 

profissionais em psicologia. Construção de um projeto de pesquisa em psicologia para identificação 

de demandas e necessidades psicossociais. 

 

4° Período 

Nome da Disciplina: Neuropsicologia Departamento: Psicologia 

Ementa: Estudo da Neuropsicologia e de suas aplicações, correlacionando funcionamento cerebral 

cognição e comportamento. Fundamentos teóricos do uso da avaliação e da reabilitação 

neuropsicológica. 

Nome da Disciplina: Psicologia e 

Educação 

Departamento: Psicologia 

Ementa: A consolidação da ciência psicológica no Brasil e sua relação com a história dos 

movimentos educacionais. Contribuições das diversas correntes psicológicas para a compreensão 

das instituições educativas. Políticas de educação no Brasil e sistema educacional. Ações do 

psicólogo voltadas para educação em diferentes contextos, organizações e instituições.  

Nome da Disciplina: Técnicas de Exame e 

avaliação Psicológica I 

Departamento: Psicologia 
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Ementa: Estudo introdutório da avaliação psicológica: conceituação, aspectos teóricos, técnicos e 

éticos. Histórico da avaliação psicológica no Brasil. Instrumentos de avaliação psicológica: 

entrevista e testes psicológicos. Entrevista psicológica: conceito, tipos e objetivos, com ênfase nas 

entrevistas de seleção e de anamnese. Testes psicométricos de inteligência, de personalidade e de 

interesse: fundamentos teóricos, aplicação e análise dos dados. 

Nome da Disciplina: Teoria Psicanalítica: 

conceitos fundamentais 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Freud e as origens do movimento psicanalítico. O s princípios do funcionamento do 

aparelho psíquico na primeira e na segunda tópicas. 

Nome da Disciplina: Teorias e Processos 

Grupais 

Departamento: Psicologia 

Ementa: O grupo como objeto de estudo: história e teorias, conceitos básicos, fenômenos de grupo, 

pesquisa, intervenção. Métodos e técnicas de trabalho com grupos. 

Nome da Disciplina: Teorias Humanistas e 

Existenciais: conceitos fundamentais 

Departamento: Psicologia 

Ementa: As principais teorias psicológicas fundamentadas no humanismo, na fenomenologia e no 

existencialismo. Análise das potencialidades humanas e suas aplicações no contexto das sociedades 

modernas. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado III 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Conhecimentos da Psicologia enquanto ciência e enquanto campo de atuação do 

psicólogo: demandas e campos emergentes. Subjetividade contemporânea e sua relação com as 

práticas profissionais em psicologia. Elaboração e execução de projeto de pesquisa para 

identificação de demandas e necessidades psicossociais. 

 

5° Período 

Nome da Disciplina: Psicologia da Vida 

Adulta e Velhice 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Principais teorias sobre o adulto jovem, a meia idade e a velhice no ciclo vital. Aspectos 

biológicos, psicológicos, psicopatológicos e sociais do envelhecimento. Dimensões históricas, 

sociais e culturais e sua influência nas trajetórias de vida de indivíduos na contemporaneidade. 

Aspectos psicológicos, antropológicos e sociais da morte e do morrer. 

Nome da Disciplina: Psicologia e Ética Departamento: Psicologia 

Ementa: A ética e a moral. A ética e a Psicologia. A formação da consciência moral. Ética e 

convivência humana. A ética e o trabalho profissional do psicólogo. O Código de Ética do 

Psicólogo. Ética e questões contemporâneas. 

Nome da Disciplina: Psicologia Departamento: Psicologia 
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Organizacional 

Ementa: Evolução e os desdobramentos da área de recursos humanos. Planejamento de gestão de 

pessoas. Os principais subsistemas, processos e técnicas da psicologia organizacional. Provimento 

de pessoas, modelos e técnicas. Modelos de carreira, remuneração e benefícios. Visão crítica dos 

processos de gestão de pessoas. O papel dos psicólogos na condução dessas práticas. 

Nome da Disciplina: Psicologia e 

Políticas Públicas 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Estado, sociedade e políticas públicas. Direitos sociais, cidadania e participação social. 

Políticas sociais, econômicas e urbanas. Os movimentos sociais. A Psicologia e as políticas 

setoriais. Ciclos de políticas públicas.  

Nome da Disciplina: Psicologia e Saúde 

Coletiva 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Concepções de saúde. Sistema de saúde no Brasil: contexto histórico, princípios e 

diretrizes. Saúde pública e saúde mental. Saúde e processos de subjetivação. As instituições de 

saúde. Práticas do psicólogo no campo da saúde e o trabalho multiprofissional.  

Nome da Disciplina: Técnicas de Exame e 

Avaliação Psicológica II 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Introdução à avaliação psicológica de crianças e adolescentes nos contextos clínico e 

educativo (conceitos, objetivos e etapas).   Estudo das técnicas e testes utilizados para avaliação 

cognitiva e psicomotora. Ênfase nas escalas Wechsler e técnicas gráficas. Aplicação, correção e 

análise de dados. Elaboração de informe escrito. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado IV 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Inserção e atuação do aluno em diferentes campos de trabalho do psicólogo. 

Conhecimento das características e demandas das instituições e organizações do 1 º, 2 º e 3 º 

setores, grupos e indivíduos nelas inseridos. Uso de técnicas de observação, acolhimento e 

entrevistas. Problematização das demandas identificadas e das intervenções propostas. 

 

6° Período 

Nome da Disciplina: Psicopatologia I Departamento: Psicologia 

Ementa: Histórico da Psicopatologia. As diversas abordagens metodológicas em Psicopatologia. A 

entrevista e o estabelecimento do diagnóstico sustentado no estudo da psicopatologia das funções 

psíquicas. Aulas práticas com estudo de casos clínicos. 

Nome da Disciplina: Teorias Humanistas 

Existenciais 

Departamento: Psicologia 

Ementa: As principais teorias psicológicas fundamentadas no humanismo, na fenomenologia e no 

existencialismo. Análise das potencialidades humanas e suas aplicações no contexto das sociedades 

modernas. 
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Nome da Disciplina: Teoria Psicanalítica: 

a Constituição do Sujeito 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Édipo e a constituição da subjetividade. A segunda tópica e as teorias das pulsões. 

Contribuições de Lacan. 

Nome da Disciplina: Teoria Sistêmica Departamento: Psicologia 

Ementa: Princípios básicos do pensamento sistêmico. Teoria da comunicação.  Contribuições da 

filosofia, biologia e física: Edgar Morin, H. Maturana, F. Varela e Prigogine. Cibernética I e II. 

Articulação do pensamento sistêmico com os diversos campos da Psicologia 

(clinica-organização do trabalho - políticas públicas - jurídico e  educacional) 

Nome da Disciplina: Estágio Supervisionado 

V 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Inserção e atuação do aluno em diferentes campos de trabalho do psicólogo. 

Conhecimento das características das instituições e demandas das organizações do 1 º, 2 º e 3 º 

setores, grupos e indivíduos nelas inseridos. Proposição de diagnóstico preliminar e intervenções 

necessárias. Problematização das demandas identificadas e das intervenções propostas. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado VI 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Atuação do aluno junto a indivíduos, grupos e comunidades. Acolhimento e escuta 

diferenciada, acompanhamento terapêutico. Investigações e intervenções psicológicas e 

psicossociais. 

Nome da Disciplina: Psicologia Institucional Departamento: Psicologia 

Ementa: Introdução ao pensamento institucionalista. Sociedade e instituições. Instituições e poder. 

Produção de subjetividade e processos de subjetivação. Micropolítica e transformação. Práticas 

institucionalistas. 

Nome da Disciplina: Análise 

Comportamental Aplicada 

Departamento: Psicologia 

Ementa: O comportamento verbal e o controle do comportamento humano: características do 

comportamento controlado por regras; o processo de análise funcional: instrumento de análise e 

intervenção comportamental e análise comportamental aplicada às relações interpessoais: a prática 

do comportamento assertivo. 

 

7° Período 

Nome da Disciplina: Orientação 

Profissional 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Os diversos modelos teóricos de orientação profissional. Informação profissional. 

Metodologia e técnicas de intervenção individual e grupal. Práticas curriculares de extensão. 

Nome da Disciplina: Perspectiva Sócio-

Histórica da Psicologia 

Departamento: Psicologia 
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Ementa: Bases epistemológicas da Psicologia sócio-histórica. Contexto histórico da construção da 

teoria. A mediação semiótica; atividade; as relações entre pensamento e linguagem e as emoções na 

construção do psiquismo. 

Nome da Disciplina: Psicodiagnóstico Departamento: Psicologia 

Ementa: Psicodiagnóstico: diferentes concepções teóricas, modelos e tipos. Conceito de projeção e 

fundamentos teóricos dos testes projetivos. Técnicas de exame e testes utilizados na investigação 

clínica: testes projetivos gráficos. Construção do pensamento clínico através do diagnóstico 

psicológico. A produção de documentos decorrentes de psicodiagnóstico: laudo psicológico. 

Entrevista de devolução. 

Nome da Disciplina: Psicologia e 

Processos de Ensino Aprendizagem 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Diagnóstico e intervenção relativos aos problemas de aprendizagem numa perspectiva 

multifatorial. Dificuldades específicas nas áreas pedagógica, cognitiva, social, afetiva e 

psicomotora. 

Nome da Disciplina: Psicopatologia II Departamento: Psicologia 

Ementa: A psicopatologia e perspectivas teórico-clínicas no campo da saúde mental. 

Psicopatologia e psicanálise. 

Nome da Disciplina: Técnicas de Exame 

da Personalidade 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Avaliação da personalidade por meio de métodos projetivos, expressivos e/ou 

temáticos. Histórico e fundamentação teórica. Método de aplicação, análise quantitativa e 

qualitativa e síntese final. Aspectos éticos. Possibilidades e limitações no uso do método. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado VII 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Realização de diagnóstico psicológico e intervenções psicossociais, socioeducativas e 

clínicas junto a indivíduos, grupos, organizações do 1 º, 2 º e 3 º setores e comunidades. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado VIII 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Saúde Coletiva: princípios norteadores do S U S e experiências na atenção básica. 

Princípios de saúde coletiva e conhecimento da realidade hospitalar. Desenvolvimento da 

habilidade de escuta psicológica e acolhimento na situação de violência doméstica. Escuta clínica e 

intervenções das questões relativas à educação ao processo de ensino-aprendizagem. Diagnóstico 

Organizacional. Levantamento de necessidades de treinamento. Pesquisa de Clima Organizacional. 

 

8° Período 

Nome da Disciplina: Clínica Psicanalítica I Departamento: Psicologia 

Ementa: Psicanálise entre a técnica e a ética. Psicanálise pura e psicanálise aplicada. Conceitos 

fundamentais ao estabelecimento dos dispositivos necessários à condução do tratamento. As 

contribuições da psicanálise para a multiplicidade da clínica institucional. Momentos relativos à 

lógica do tratamento: entrevistas preliminares e tratamento. Clínica estrutural: neurose, psicose e 

perversão. 

Nome da Disciplina: Psicologia e Gestão: 

acompanhamento e desenvolvimento de 

Departamento: Psicologia 
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pessoas 

Ementa: Acompanhamento e manutenção dos recursos humanos nas organizações. Diagnóstico e 

levantamento de necessidades de treinamento. Programas de educação, treinamento, e 

desenvolvimento no trabalho. Qualidade de vida, higiene e segurança no trabalho. 

Nome da Disciplina: Construção do 

Conhecimento em Psicologia 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Fundamentos filosóficos, sócio-históricos, epistemológicos e éticos na produção científica 

em Psicologia. Diferentes temas, objetos de investigação, delimitações teóricas e metodologias na 

pesquisa em Psicologia. Orientações para a construção do trabalho de conclusão de curso em 

Psicologia. 

Nome da Disciplina: Clínica da Criança Departamento: Psicologia 

Ementa: A especificidade da intervenção clínica, junto à criança em seus aspectos terapêuticos e 

preventivos. As posições fundantes de Freud: Anna Freud, Melanie Klein, W. Winniicott. 

Nome da Disciplina: Psicomotricidade Departamento: Psicologia 

Ementa: A dialética corpo/psiquismo. Tempo, espaço e corporalidade na produção da subjetividade. 

Concepções e práticas nas vertentes clínica e educativa. 

Nome da Disciplina: Psicoterapia: 

Abordagem Humanista-existencial I 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Abordagem centrada na pessoa. Psicoterapia centrada no cliente. Contribuições de Carl 

Rogers e colaboradores. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado IX 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Diagnóstico e intervenção nas relações familiares a partir da teoria sistêmica. 

Desenvolvimento da escuta e de intervenções psicológicas em situações de grupo. 

Intervenções em organizações. E laboração de planos e programas aplicáveis à gestão de pessoas nas 

organizações. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado X 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Condução de entrevista com avaliação e intervenção clínica de pacientes em crise. 

Atendimento em orientação profissional. Diagnóstico e intervenção psicopedagógica. Atendimento 

clínico com orientação psicanalítica e humanista-existencial. 

 

9° Ênfase PSICOLOGIA CLÍNICA 

Nome da Disciplina: Clínica Psicanalítica II Departamento: Psicologia 

Ementa: Considerações sobre a Clínica Psicanalítica. A direção do tratamento: estrutura e funções 

das entrevistas preliminares - a dimensão ética. As contribuições de Sigmund Freud e Jacques 

Lacan para a Psicanálise aplicada: psicoterapêutica, aos sintomas contemporâneos, às instituições. 

A clínica dos discursos. 

Nome da Disciplina: Intervenção e Inclusão de Pessoas 

com Necessidades Especiais 

Departamento: Psicologia 
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Ementa: Direitos humanos e cidadania de pessoas com necessidades especiais. Conceitos de 

sociedade inclusiva e necessidades especiais no campo da educação, trabalho e saúde. Atendimento 

clínico junto a pessoas com necessidades especiais. Práticas curriculares de extensão. 

Nome da Disciplina: Psicoterapia de Família I Departamento: Psicologia 

Ementa: Histórico da abordagem sistêmica. Principais tradições em terapia familiar. Panorama dos 

modelos e fundamentos teórico-metodológicos: interacional-comunicacional; estrutural, 

estratégico, histórico-psicodinâmico e a proposta de Mony E lkaïm. 

Nome da Disciplina: Psicoterapia da Criança Departamento: Psicologia 

Ementa: Aplicação da psicanálise aos sintomas da criança e do adolescente correlacionados às 

perturbações dos laços sociais contemporâneos. As intervenções no campo de uma clínica ampliada 

da Psicologia em conexão com diversos saberes sobre a infância e a adolescência.    

Nome da Disciplina: Psicoterapia: Abordagem Humanista 

-Existencial II 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Fundamentos de análise existencial: bases filosóficas e psicológicas e aplicações ao 

campo clínico. 

Nome da Disciplina: Estágio Supervisionado XI - 

Psicologia Clínica 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Prática clínica, técnica e ética: atendimento psicoterapêutico de indivíduos, grupos e 

famílias nas abordagens psicanalítica, sistêmica, humanista-existencial e comportamental. 

Nome da Disciplina: Estágio Supervisionado XII - 

Psicologia Clínica 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Diagnóstico, planejamento, condução, acompanhamento e avaliação de intervenções 

clínicas psicológicas com indivíduos, grupos e famílias na clínica de psicologia e em instituições de 

saúde diversas: psicodiagnóstico em grupo, atendimento de pacientes em situações de crise, a 

familiares de pacientes judiciários, a pacientes graves com crises de urgência psicológica, 

atendimento psicopedagógico, atendimento a pacientes hospitalizados e aos familiares, a pacientes 

com sintomas típicos da contemporaneidade, atendimento interdisciplinar com pacientes com dor 

orofacial, a pacientes com necessidades especiais. 

Nome da Disciplina: Orientação de Monografia I Departamento: Psicologia 

Ementa: Elaboração do projeto de monografia e revisão de literatura. 

 

9° Ênfase PSICOLOGIA,ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE 

Nome da Disciplina: Intervenções 

Psicossociais 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Gênese teórica e histórico-social do movimento institucionalista. Principais correntes: 

sócioanálise, análise institucional e esquizoanálise. A intervenção e a pesquisa na análise de 

grupos, organizações e comunidades.  

 

Nome da Disciplina: Projetos Psicossociais Departamento: Psicologia 

Ementa: Diagnóstico, planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de intervenções 

psicossociais em comunidades, instituições e organizações públicas e privadas. 
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Nome da Disciplina: Psicologia e 

Comportamento Organizacional 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Indivíduo e organização. Motivação, liderança, comunicação, conflitos, processo 

decisório, grupos e equipes de trabalho. Abordagem contingencial nas organizações. 

Nome da Disciplina: Saúde Mental e 

Trabalho 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Saúde Ocupacional. Higiene e Segurança no Trabalho. Ergonomia. Os impactos da 

Organização do Trabalho sobre a saúde mental dos trabalhadores. Psicopatologia do trabalho. 

Psicodinâmica do trabalho. Pesquisas e estudos em Saúde Mental e Trabalho. 

 

Nome da Disciplina: Psicologia e 

Organizações no 3° Setor 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Terceiro setor: base histórica, conceitual e valores que orientam as visões de homem e 

organizações. Configuração de ações sustentáveis, redes sociais e equidade social. Metodologias e 

técnicas para atuação do psicólogo junto às redes de organização popular e movimentos sociais. 

Práticas curriculares de extensão. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado XI - Psicologia, 

Organizações e Sociedade 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Práticas em instituições e organizações diversas de 1o., 2o. e 3o. setores: intervenções 

psicológicas, psicossociais, socioeducativas, clínicas e organizacionais foca lizando a 

responsabilidade social, as práticas em psicomotricidade, a clínica da instituição educativa e 

diferentes intervenções e gestão de recursos humanos em empresas e organizações de trabalho. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado XII - Psicologia, 

Organizações e Sociedade 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Práticas em organizações e instituições diversas de saúde, educação e trabalho visando à 

análise institucional, às intervenções psicológicas e psicossociais com ênfase no trabalho e na 

gestão nas organizações e em presas, intervenções com educadores e orientação profissional em 

grupo. 

Nome da Disciplina: Orientação de 

Monografia I 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Elaboração do projeto de monografia e revisão de literatura. 

 

10° Ênfase PSICOLOGIA CLÍNICA 

Nome da Disciplina: Orientação de Monografia II Departamento: Psicologia 

Ementa: Pesquisa e escrita da monografia. 

Nome da Disciplina: Psicopedagogia Departamento: Psicologia 

Ementa: Análise crítica da prática psicopedagógico do Brasil: do “fundamentalismo 

psiconaturalista” à recuperação do ato educativo como a oferta de um lugar para o sujeito na 

cultura. 
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Nome da Disciplina: Psicoterapia Comportamental 

Cognitiva 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Fundamentos conceituais, filosóficos e éticos das práticas comportamentais cognitivas 

aplicadas a diversos contextos. Estudos de caso. 

Nome da Disciplina: Psicoterapia de Família II Departamento: Psicologia 

Ementa: Métodos e técnicas das propostas contemporâneas: construtivistas, contracionistas-sociais 

e da "objetividade entre parêntesis". Métodos e técnicas das propostas; histórico-psicodinâmicas e 

psicanalítica-vinculares. A clínica dos sistemas amplos e complexos: intervenção em redes sociais. 

Nome da Disciplina: Estágio Supervisionado XIII  -

Psicologia Clínica 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Aprofundamento teórico-prático, clínico e ético de intervenções psicoterapêuticas junto a 

indivíduos, grupos e famílias nas abordagens psicanalítica, sistêmica, humanista-existencial e 

comportamental. 

Nome da Disciplina: Estágio Supervisionado XIV -

Psicologia Clínica 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Diagnóstico, planejamento, condução, acompanhamento e avaliação de intervenções 

clínicas psicológicas e psicoterapêuticas com indivíduos, grupos e famílias na clínica de psicologia 

e em instituições de saúde diversas. Aprofundamento teórico- clínico e ético das ações e 

intervenções de psicodiagnóstico em grupo, junto a pacientes em crise, a familiares de pacientes 

judiciários, a pacientes graves com crises de urgência psicológica, atendimento psicopedagógico, 

atendimento a pacientes hospitalizados e aos familiares, a pacientes com sintomas típicos da 

contemporaneidade, atendimento interdisciplinar com pacientes com dor orofacial, a pacientes com 

necessidades especiais. 

 

10° Ênfase PSICOLOGIA,ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE 

Nome da Disciplina: Clínica do Trabalho Departamento: Psicologia 

Ementa: Centralidade humana do trabalho. Trabalho e identidade.  Trabalho e alienação. Abordagens 

clínicas do trabalho. 

Nome da Disciplina: Negociações e 

Relações Trabalhistas 

Departamento: Administração 

Ementa: Conflito e sua regulação nas relações de trabalho: premissas, conceitos e meios. O sistema 

de relações trabalhistas brasileiro. Negociações coletivas. Globalização e financeirização da 

economia, reestruturação do capitalismo mundial e as novas políticas de competitividade. A "Terceira 

revolução Industrial". A crise do mundo do trabalho: as transformações nas relações de trabalho e de 

emprego. O cenário nacional. 

Nome da Disciplina: Psicologia, Cultura e 

Análise Organizacional 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Diagnóstico organizacional. Cultura e clima organizacional. Planejamento de mudança. 

Atuação do psicólogo e consultor: papel, perfil e relação com a organização. Intervenção e estratégias 

em gestão de pessoas. 
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Nome da Disciplina: Subjetividade e 

Sociedade Contemporânea 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Características da sociedade contemporânea: individualismo, narcisismo, consumo e mídia. 

Novas subjetividades e novas formas de linguagem. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado XIII - Psicologia, 

Organizações e Sociedade 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Práticas e intervenções diversas em instituições de 1o., 2o. e 3o. setores visando ao 

aprofundamento teórico-prático e à profissionalização do aluno: intervenções psicológicas, 

psicossociais, socioeducativas e consultoria organizacional. 

Nome da Disciplina: Estágio 

Supervisionado XIV - Psicologia, 

Organizações e Sociedade 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Práticas e intervenções em instituições de trabalho, saúde e educação, visando à promoção e 

terapêutica da saúde mental do trabalhador, às políticas de educação pública, à psicopedagogia 

institucional e à gestão de recursos humanos nas organizações. 

Nome da Disciplina: Orientação de 

Monografia II 

Departamento: Psicologia 

Ementa: Pesquisa e escrita da monografia. 

 

 

 

6.5 Requisitos Legais e Normativos 

 

O Curso, a partir de seu objetivo de formar o aluno de Psicologia para o exercício 

profissional, a docência e a pesquisa, se constitui em três dimensões, a saber, a dimensão 

do ensino, a dimensão da pesquisa e a dimensão da prática. A dimensão do ensino é central 

ao Curso e sustenta a dimensão da pesquisa e da prática. Ela concentra a maioria das 

disciplinas do Curso que se encontram alocadas no eixo “Fundamentos conceituais, teorias 

psicológicas e áreas de investigação”. Ainda na dimensão do ensino, temos o eixo 

“Interdisciplinar – múltiplas linguagens”, que abrange as disciplinas que se interconectam 

à Psicologia, fundamentando os estudos e métodos psicológicos. O eixo “Instrumentos de 

Avalição Psicológica” também se encontra na dimensão do ensino. Na dimensão da 

pesquisa temos o eixo “Modelos e Métodos de Investigação”, cujas disciplinas sustentam a 
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investigação científica em Psicologia. Já no eixo das práticas encontram-se as disciplinas 

de Estágio Supervisionado, que introduzem o aluno na prática profissional.  

Complementando as disciplinas, no intuito de proporcionar a melhor formação do 

aluno, o Curso realiza e incentiva inúmeras ações e atividades acadêmicas, quais sejam, a 

pesquisa científica, minicursos, a publicação em periódicos, semanas e encontros 

científicos, palestras, oficinas, atividades de extensão dentre outros.  

 

6.5.1 Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

 

Atendendo ao que estabelece o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, dispondo sobre a Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, a PUC 

Minas oferece a disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais - como disciplina 

curricular obrigatória em todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 

conhecimento, em seus cursos de Pedagogia e Fonoaudiologia, e como disciplina 

curricular optativa nos demais cursos. 

 

6.5.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

 

A organização e a experiência dos cursos de graduação da PUC Minas têm se 

colocado em sintonia com as demandas da contemporaneidade. Como parte desse 

movimento de permanente diálogo Universidade e Sociedade, os cursos têm assumido a 

perspectiva da educação para e na diversidade. Tal perspectiva resulta na incorporação à 

comunidade universitária de sujeitos historicamente excluídos do direito à educação e, 

como parte indissociável desse processo, na construção de posturas que garantam o direito 

às diferenças. 

Assim, atendendo aos termos da Resolução CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004, 

que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a PUC Minas têm 

incorporado as exigências expressas pela referida resolução, por meio de abordagens éticas 

e filosóficas relativas ao processo de modernização da cultura e dos sistemas de dominação 

nela inscritos. 
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No âmbito das disciplinas, Cultura Religiosa e Filosofia são aquelas que se ocupam 

de forma mais incisiva das temáticas pertinentes ao tema. 

Na mesma orientação de debate sobre relações étnicas e raciais, a PUC Minas, por 

meio da Pró-Reitoria de Extensão, tem criado oportunidades para que o corpo docente e 

discente se envolvam em discussões, projetos e programas que têm como eixo a educação 

para a diversidade étnico-racial. 

Esta Universidade acredita que tal postura poderá responder às propostas de 

promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural 

e pluriétnica do Brasil. Busca-se estimular atitudes, posturas e valores aptos a garantir, a 

todos, respeito aos direitos e valorização de identidades étnicas, visando à consolidação de 

uma sociedade efetivamente democrática, centrada no ideal de uma ética da solidariedade, 

em consonância com a sua missão e sua identidade. 

No âmbito do Curso, os aspectos descritos acima perpassam o currículo de forma 

transversal, seja pelo conteúdo em si ou pela forma, a partir de posturas, valores e atitudes. 

Especialmente essas questões são trabalhadas na subárea de Psicologia Social e nas 

atividades de extensão e estágios supervisionados. Destacam-se as disciplinas: 

Antropologia, Psicologia Social, Teorias e Processos Grupais, Psicologia Institucional, 

Psicologia e Políticas Públicas, Psicologia e Saúde Coletiva, Psicologia e Educação,  

Psicologia  e Ética, Perspectiva Sócio-histórica da Psicologia. 

Ressalta-se que as atividades acadêmicas de integração curricular, como a Semana 

da Diversidade em Psicologia (Jornada da Clínica, Jornada da ênfase POS e Jornada da 

RedePsi), são também espaços de problematização e reflexão sobre a temática. 

 

6.5.3 Política Nacional de Educação Ambiental 

 

Em cumprimento à Lei n
o
 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental, e ao Decreto nº 4.281, de 25 de Junho de 2002, que a 

regulamentou, a PUC Minas apresenta estratégias educativas para o desenvolvimento 

sustentável, como um dos objetivos de sua orientação formativa. As políticas e os objetivos 

estratégicos institucionais da PUC Minas estão especificados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI – 2012/2016), que acentua a responsabilidade sócio 

ambiental de todos os atores sociais, em face dos atuais problemas produzidos pelo modelo 

econômico hegemônico. 
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A Universidade não apenas concebe como institui a construção de conhecimentos, 

atitudes e competências voltadas para conservação do meio ambiente e sua 

sustentabilidade. Internamente, o Planejamento e Gestão Estratégica (PGE - 2012/2016), 

documento de planejamento e gestão, especifica como temas e ações estratégicas a 

qualidade, a inovação e a sustentabilidade, de modo a se firmar como uma instituição 

ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente aceita. 

Faz parte, portanto, da cultura formativa da Universidade, uma visão mais global do 

mundo e, por consequência, uma atuação efetiva para o desenvolvimento sustentável e 

também para o incremento de uma cultura ambiental. 

E, ainda, na perspectiva da proposição de ações de extensão universitária que 

permitam a disseminação e o exercício da Educação Ambiental, a PROEX conta com o 

Núcleo temático de Meio Ambiente e Saúde (NuMAS), que tem como sua principal 

proposta o apoio às ações articuladas em prol da promoção integral da saúde e da 

sustentabilidade socioambiental com vistas à promoção da vida, com qualidade, em suas 

diversas manifestações, espaços e contextos, envolvendo, no âmbito do meio ambiente, 

iniciativas de educação e/ou conservação, gestão, planejamento, avaliação e 

assessoramento; e, no âmbito da saúde – iniciativas educativas, preventivas, de 

recuperação e/ou reabilitação, sempre em consonância com as atividades desenvolvidas 

pelos cursos de graduação e pós graduação da PUC Minas. 

No âmbito do Curso, Psicologia e Ecologia Humana é uma temática abrangente que 

visa estudar e promover uma melhor interação do sujeito com o seu ambiente. A educação 

ambiental, a sustentabilidade e a qualidade de vida são questões trabalhadas ao longo do 

Curso em diversas disciplinas como: Antropologia, Sociologia, Psicologia da 

Aprendizagem, Psicologia e Educação, Teoria Sistêmica, Psicologia e Políticas Públicas, 

Psicologia e Ética, Psicologia e Gestão: Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, 

além das disciplinas de estágio supervisionado e as práticas de extensão no Curso. Vale 

destacar que a ênfase POS também contempla o tema, por meio das disciplinas: Projetos 

Psicossociais, Subjetividade e Sociedade Contemporânea, Psicologia e Organizações do 3º 

Setor. 
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6.5.4 Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos 

 

Em atendimento ao Parecer CNE/CP nº 8/2012, de 06 de março de 2012, e à 

Resolução n°1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares para a 

Educação em Direitos Humanos, a PUC Minas apresenta ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial, especificadas no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e reproduzidas no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI – 2012/2016), como conjunto de valores a serem desenvolvidos em seus variados 

cursos. Nos termos do PPI, a PUC Minas assume como vetor de orientação dos projetos 

pedagógicos o humanismo cristão, alicerçado na solidariedade, conduta ética, justiça, 

respeito ao ser humano e reconhecimento de sua dignidade. Por isso, estabelece que: 

 os saberes internamente produzidos devem estar a serviço da dignidade dos 

homens e que a universidade tem o dever de contribuir para a compreensão dos 

problemas que afetam a sociedade, com especial atenção às suas dimensões 

éticas. (PPI, 2005) 

As ações em favor da defesa dos direitos humanos têm como objetivo principal 

implementar práticas e valores que desenvolvam uma educação democrática, 

comprometida com o respeito à diversidade humana e com o combate a todas as formas de 

violência e de discriminação presentes, tanto nas relações sociais no espaço acadêmico, 

quanto nas estruturas e em concepções institucionalizadas.  

 No projeto-político pedagógico (PPP), de modo transversal, a Educação em 

Direitos Humanos como processo sistemático e multidimensional, orientará a formação 

dos sujeitos, articulando-se às dimensões, tais como: apreensão de conhecimentos 

historicamente construídos sobre direitos humanos; afirmação de valores, atitudes e 

práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da 

sociedade; formação de uma consciência cidadã; desenvolvimento de processos 

metodológicos participativos e fortalecimento de procedimentos individuais e sociais que 

gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 

humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de direitos.  

A presença de Núcleos Temáticos na composição do colegiado de Extensão da 

PUC Minas permite o incentivo e o trabalho de diversas temáticas. Para as temáticas 

relacionadas aos Direitos Humanos, às relações étnico-raciais e ao ensino de História e 

cultura afro-brasileira e africana, a Pró-reitoria de Extensão (PROEX) conta com o Núcleo 
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de Direitos Humanos e Inclusão (NDHI), que tem como objetivos coordenar, executar e 

propor diretrizes, programas, projetos e ações para assegurar direitos sociais (educação, 

saúde, trabalho, acessibilidade etc.) de grupos socialmente excluídos/marginalizados 

quanto à etnia, raça, orientações sexuais e deficiência.  

 Assim, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação 

social, em atendimento à educação em direitos humanos, por meio das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, bem como dos diferentes processos de avaliação. O Curso de 

Psicologia desenvolve atividades junto às comunidades e grupos vulneráveis da região 

metropolitana a partir de estágios e projetos de pesquisa e extensão, com o objetivo de 

incentivar a autonomia e o protagonismo para a promoção de uma cultura em direitos 

humanos e cidadania. As atividades científicas (jornadas, encontros, seminários) 

contemplam a temática dos direitos humanos e cidadania. Todas essas ações têm o objetivo 

de formar no aluno uma consciência crítica e ética, e uma postura pessoal e profissional em 

prol dos direitos humanos e cidadania. 

 

6.5.5. Licenciatura  

 

De acordo com as DCNs (Resolução 05, de 15 de março de 2011) o Curso de 

Psicologia oferece ao estudante, em caráter optativo, a Licenciatura para formação de 

professores de Psicologia. O Projeto Pedagógico Complementar para Formação de 

Professores de Psicologia, que atende a todos os cursos de Psicologia da PUC Minas, foi 

aprovado pelo CEPE, em abril de 2013. 

 

 

6.6 Flexibilização curricular 

 

6.6.1 Ênfases 

 

O Curso de Psicologia estabelece a integração e o trânsito entre as duas ênfases – 

Ênfase Psicologia Clínica e Ênfase Psicologia, Organizações e Sociedade - na busca de 

atender a formação de um psicólogo generalista. As competências adquiridas no núcleo 
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comum e intermediário, seguidas das competências adquiridas nas ênfases, atendem as 

exigências de flexibilização sugeridas pelas DCN (BRASIL, 2011). 

A flexibilização será contemplada nas ênfases, oferecendo ao aluno a possibilidade 

de escolher disciplinas da ênfase que não tiver sido escolhida por ele, conforme definido 

abaixo: 

Alunos da ênfase “Psicologia, Organizações e Sociedade”, poderão cursar as 

disciplinas “Intervenção e Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais” (46h/a) e 

“Psicopedagogia” (68h/a), da ênfase “Psicologia Clínica”. 

Alunos da ênfase “Psicologia Clínica”, poderão cursar as disciplinas “Clínica do 

Trabalho“ (34h/a) e “Saúde Mental e Trabalho” (68h/a), na ênfase “Psicologia, 

Organizações e Sociedade”. 

As disciplinas que serão cursadas em outra ênfase deverão, obrigatoriamente, 

respeitar os pré e co-requisitos estabelecidos na grade curricular.  

Vale lembrar que as disciplinas Orientação de Monografia I e II e os Estágios 

Supervisionados XI a XIV são específicos para cada uma das ênfases.  

Casos extraordinários deverão ser avaliados pelo Colegiado de Coordenação 

Didática do Curso. 

 

6.6.2 Atividades Complementares de Graduação  

 

As atividades complementares de graduação (ACG) são atividades extracurriculares 

realizadas pelo estudante, fora do seu horário de aula, que podem ser reconhecidas para o 

aproveitamento de conhecimentos decorrentes de estudos e/ou práticas, presenciais ou a 

distância, como monitorias, estágio não obrigatórios, grupos de estudos, atividades de  

pesquisa, extensão, atividades acadêmicas e culturais, dentre outras. Correspondem às 

estratégias diversas para contribuir com a autonomia intelectual do estudante e para a  

flexibilização  curricular.   

Os alunos deverão desenvolver as atividades complementares nas áreas do ensino, 

da pesquisa, da extensão, desde que pertinentes às abordagens previstas pelos conteúdos 

curriculares constantes do Projeto Pedagógico. 

As atividades complementares devem ser registradas no histórico escolar do aluno, 

sendo obrigatórias para integralização da carga horária mínima de habilitação. Fica a 

critério dos coordenadores de Laboratórios e do coordenador de ACG a promoção de 
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atividades que auxiliem o discente na complementação das ACGs, entre elas: palestras, 

oficinas, grupos de estudos, e demais iniciativas relacionadas à Psicologia.  Cabe ao 

coordenador de ACG a validação destas atividades. 

Para efeito de complementação de carga horária, as atividades complementares 

devem ter um total de 85 horas-relógio (102 horas-aula), de acordo com resolução vigente 

do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Psicologia. 
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Quadro  2 – Quadro de Atividades Complementares de Graduação (ACG) 

 
Atividades Carga 

Horária 

Máxima 

Equivalência de 

Carga Horária 

Comprovação para 

Analise 

1. Estágio não obrigatório 60h/a 30h/a por semestre de 

estágio 

Contrato formal de estágio 

acompanhado de relatório 

do supervisor 

2. Monitoria remunerada ou 

voluntária  

60h/a 20h/a por semestre Certificado emitido pelo 

setor de estágio da PUC 

Minas 

3. a) Participação em programa de 

pesquisa cientifica (FIP, 

PROBIC, PIBIC e outros). 

 

     b)Participação voluntária em 

coleta de dados de pesquisa de 

graduação, mestrado, doutorado 

e pós-doutorado. 

a) 80h/a 

 

 

 

 

b) 40h/a 

a) 40h/a por projeto 

concluído  

 

 

 

b) ½ hora para cada hora 

comprovada 

a) Relatório final aprovado 

pelo professor orientador 

 

 

b) Declaração do professor 

responsável pela pesquisa  

4. a) Publicação de artigo em 

revista científica 

 

 

      b)Publicação em periódico da 

PUC Minas 

 

 

c) Publicação em anais de 

congresso, seminários, 

jornadas, simpósios e outras 

modalidades  

a) 90h/a 

 

 

 

b) 60h/a 

 

 

 

c) 40h/a 

(dois 

artigos); 

20h/a (dois 

resumos) 

a)45h/ por artigo 

publicado  

 

 

b) 20h/ por publicação  

 

 

c) 20h/ por publicação 

completa; 10h/ por 

resumo publicado  

a)Cópia do artigo 

devidamente comprovado 

 

b)Cópia da Publicação 

devidamente comprovada 

 

c)Cópia da publicação 

devidamente comprovada 

5. Participação como ouvinte em 

cursos, palestras, seminários, 

conferências, encontros na área 

de Psicologia ou áreas afins, 

grupo de estudo, oficinas, 

workshops e bancas de defesa. 

40h/ ½ para cada uma hora 

comprovada 

Certificado oficial de 

participação emitido pela 

entidade promotora. 

Certificado de participação 

em bancas de defesa, 

disponível no SGA. 

6. Participação como palestrante, 

debatedor, moderador, 

organizador, membro de 

comissão científica, de 

divulgação, ou de organização 

de seminários, encontros, 

conferência, congressos, dentre 

outros. 

60h/a 10h/a por evento Certificado oficial de 

participação emitido pela 

entidade promotora 

7. Língua estrangeira: 

a) Cursos regulares de língua 

estrangeira 

 

b) Certificado em exame 

proficiência em língua 

estrangeira (Ex. TOEFL, 

TOIEC, DELE, DELF, DALF, 

CELI, CILS) 

a)60h/a 

 

 

 

b) 60h/a  

a) 10h/a por semestre  

 

 

 

b) 20h/a por certificado  

a) Certificado de 

Conclusão de Curso 

 

 

b) Certificado de 

Conclusão de Curso 

8. Atividade de extensão  

a) Participações em ações, 

projetos e programas de 

a) 60h/a 

 

 

a) 20h/a por semestre  

 

 

a) Certificado emitido pela 

Pró-reitoria de extensão 

PUC Minas 
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extensão universitária: 

 

b) Participação em cursos, grupos 

de estudo, palestras, oficinas, 

workshops.  

 

 

 

 

b) 40h/a 

 

 

 

 

b) ½ para cada hora 

comprovada  

 

 

 

 

b) Certificado emitido pela 

Pró-reitoria de extensão 

PUC Minas 

9. Visitas Técnicas não 

obrigatórias  

10h/a 2h/a por visita Certificado emitido pela 

entidade ou pelo professor-

orientador da visita 

10. Disciplinas eletivas ou isoladas 

da graduação que não fazem 

parte da estrutura curricular do 

curso 

60h/a 10h/a para cada 

disciplina  

Histórico Escolar 

11. Atividades culturais: cursos, 

palestras e outras atividades 

culturais. 

20h/a ½ h/a para cada hora 

comprovada 

Certificado emitido pela 

entidade contendo os 

dados do participante. 

12. Atividades profissionais  60h/a 20h/a para cada semestre Carteira profissional ou 

contrato de trabalho 

13. Programa de formação no 

exterior  

60h/a 30h/a para cada semestre Certificado e/ou histórico 

escolar 

14. Trabalho voluntário em áreas 

afins à Psicologia  

60h/a ½ h/a para cada hora de 

trabalho 

Certificado de participação 

15. Participação em Órgão de 

Representação Estudantil  

30h/a 10h/a para cada semestre Declaração do Órgão de 

Representação com 

especificações das 

atividades e horas 

desempenhadas 

Fonte: Resolução nº 02/2015 Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Psicologia Coração 

Eucarístico – PUC Minas 
 

Outras atividades não explicitadas nesta resolução poderão ser aceitas mediante a 

solicitação ao colegiado do Curso que analisará a pertinência, tendo em vista a formação 

proposta pelo Curso de Psicologia, fundamentada no projeto pedagógico do Curso.    

 

 

6.7 Estágios Supervisionados  

 

6.7.1 Estágio supervisionado obrigatório  

 

6.7.1.1 Conceituação, Estrutura e Funcionamento 

 

A qualidade dos estágios do Curso de Psicologia é reconhecida tanto pela 

comunidade acadêmica, como pelos avaliadores do MEC e pelos diversos setores da 

sociedade aos quais os projetos de estágio oferecem serviços. 
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O estágio representa uma importante etapa de formação do psicólogo que se 

caracteriza pelo exercício de um conjunto de atividades nas quais o estudante desenvolve 

práticas que lidam com situações reais de intervenção, nas quais tem a oportunidade de 

trabalhar em equipes multiprofissionais e se configuram como uma prestação de serviço à 

sociedade e as atividades são supervisionadas por um professor supervisor. Todas essas 

ações são acompanhadas sistematicamente pela coordenação de estágio. 

O estágio representa uma importante etapa de formação do psicólogo que se 

caracteriza pelo exercício de um conjunto de atividades nas quais o estudante desenvolve 

práticas que lidam com situações reais de intervenção, nas quais tem a oportunidade de 

trabalhar em equipes multiprofissionais e se configuram como uma prestação de serviço à 

sociedade. As atividades são supervisionadas por um professor supervisor. 

O estágio se configura, portanto, a partir do atendimento a duas condições: o 

exercício da atividade profissional em situação real e a supervisão. A supervisão integra, 

portanto, o estágio. É o momento em que um grupo, formado por professor e alunos, 

reflete sobre a experiência vivida, analisa teoricamente as questões que a prática suscita, 

integra conhecimentos, repassa as implicações pessoais da situação vivida e define rumos 

para o andamento do trabalho. 

O conceito de supervisão de estágio merece uma consideração especial, uma vez 

que, além da atividade didática, inclui ainda outras responsabilidades e tarefas, sem as 

quais a própria realização do estágio ficaria comprometida. Dessa forma, entende-se por 

supervisão: a orientação direta ao aluno, o planejamento das atividades, o contato com a(s) 

instituição(ões) envolvida(s), o acompanhamento do atendimento à clientela, a avaliação 

do fluxo e da qualidade das atividades, o trabalho em equipe juntamente com outros 

supervisores e a associação do aluno ao campo de estágio. 

O estágio, portanto, está inserido na grade curricular na forma de disciplinas, o que 

implica na obrigatoriedade da matrícula e pagamento, por parte do aluno, que receberá, em 

contrapartida, por parte da Universidade, supervisão em pequenos grupos, organização das 

atividades por projetos e infraestrutura necessária à execução desses projetos, intramuros 

ou em instituições extramuros. 

Os estágios curriculares iniciam-se no segundo período do Curso e se estendem até 

o décimo período. Eles são divididos de acordo com os ciclos do Curso – núcleo comum e 

ênfases profissionais – e são oferecidos por meio de projetos de estágio, de acordo com 

esse nivelamento. Os projetos de estágio atendem às diversas áreas de atuação do 
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psicólogo e práticas de ensino que envolvem competências e habilidades previstas no 

núcleo comum e nas ênfases, conforme Art. 22 das DCN (Resolução 05 de 15/03/2011). 

 

 

 

6.7.1.2 Objetivos gerais 

 

a) desenvolver, de forma integrada, projetos de trabalho que contribuam para a 

formação do psicólogo e para a prestação de serviços de Psicologia; 

b) desenvolver no aluno atitude reflexiva e crítica em relação ao exercício de sua 

profissão e ao contexto social em que estiver inserido; 

c) desenvolver no aluno atitude ética no trato com a ciência, com o conhecimento e 

com o outro; 

d) desenvolver no aluno atitude de abertura para os questionamentos que o exercício 

da profissão lhe apresenta, de busca de novos conhecimentos e modos de atuar 

(educação permanente); 

e) promover a articulação entre teoria e prática; 

f) incentivar o aluno à pesquisa e ao espírito investigativo a partir da experiência de 

estágio; 

g) promover a articulação dos estágios com as atividades de extensão; 

h) possibilitar o contato com as diversas formas de intervenção do psicólogo no 

campo profissional; 

i) desenvolver o trabalho interdisciplinar e a cooperação multiprofissional; 

j) Estimular a reflexão contínua sobre os efeitos da atuação do psicólogo. 

 

 

6.7.1.3 Operacionalização 

 

As atividades de estágio se dividem em duas etapas: atividades do Núcleo Comum 

(544 horas-aula / 453 horas-relógio) e das Ênfases Profissionais (220 horas-aula – 183 

horas-relógio em cada uma). 
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Núcleo Comum Estágios I a X 544 horas-aula 

(453 horas-relógio) 

   

Ênfases Profissionais Estágios XI, XII,XIII e XIV 220 horas-aula 

(183 horas-relógio) 

 

As disciplinas de estágio têm carga horária de 68 horas-aula (57horas-relógio) 

para os Estágios Supervisionados I, II e III, de 51 horas-aula (43 horas-relógio) para os 

Estágios Supervisionados IV, V, VI, VII, VIII, IX e X e de 55 horas-aula (46 horas-

relógio) para os Estágios Supervisionados XI, XII, XIII e XIV. Cada turma de 60 alunos 

é dividida em grupos. Cada projeto de estágio é dirigido por um professor-supervisor 

responsável pela realização do estágio. Para os estágios I ao VI, as atividades estão 

relacionadas ao mapeamento do campo profissional, projetos de pesquisa, avaliação 

psicológica, acompanhamento terapêutico, entre outras. Para os estágios VII ao X, as 

atividades são mais complexas (psicodiagnóstico, psicoterapia, terapia psicomotora, 

reeducação psicopedagógica, orientação profissional, intervenção em instituições de 

saúde, instituições educativas, empresas ou organizações, dentre outras). Para os estágios 

XI ao XIV as atividades são profissionalizantes.  

Trabalha-se com a concepção de estágios planejados e desenvolvidos por projetos 

que são organizados em nível de complexidade crescente.  

No núcleo comum, a diversidade de projetos oferecidos em cada nível possibilita ao 

aluno, a oportunidade de escolher diversos projetos de estágio em diferentes campos e 

áreas, respeitando a sequência estabelecida dos níveis de estágio, que se faz em requisitos 

necessários à formação profissional. 

A diversidade de projetos está em consonância com as DCN (Resolução 05 de 

15/03/2011), que preveem uma formação generalista e flexibilização curricular. Também 

nas ênfases há a mesma concepção do núcleo comum, contudo, restritas às áreas de 

aprofundamento. 

No Núcleo Comum, o estágio prepara o aluno para as intervenções das ênfases, de 

caráter profissional. Contudo, elas já se constituem, em si, algum tipo de intervenção. As 

atividades iniciais incluem o contato com o campo profissional (Estágio Supervisionado I), 
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e a realização de projetos de pesquisa (Estágios Supervisionados II e III). Nos Estágios 

Supervisionados IV, V, VI, VII, VIII, IX e X o aluno realiza atividades de intervenção 

psicossocial, relacionadas à prevenção, à promoção da saúde, à terapêutica, à reeducação e 

à consultoria nas áreas do trabalho, das organizações, da educação e da saúde, dentre 

outras.  

Nas ênfases, os estágios supervisionados visam ao aprofundamento e à 

profissionalização do aluno nas práticas e intervenções psicológicas, clínicas, 

psicossociais, socioeducativas e de gestão organizacional e da saúde, nas diversas 

organizações e instituições de 1º, 2º e 3º setores. 

O estágio vincula-se ainda à extensão e é rica fonte de pesquisas científicas. Dessa 

forma, é o estágio o locus privilegiado do tripé que sustenta a formação universitária: 

ensino, pesquisa e extensão. 

Cabe à coordenação de estágio do Curso o acompanhamento acadêmico dos 

processos de aprovação, validação, execução e avaliação do estágio de acordo com as 

formações pretendidas para o discente, conforme Legislação Federal de Estágio - Lei 

11.788, de 25.09.08 (BRASIL, 2008) e as Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(2012).    

 Para tanto, a Coordenação de Estágio do Curso de Psicologia tem como ações: atuar 

junto com a Coordenação de Estágio Integrado da Universidade, no sentido de alinhar as 

práticas de estágio do Curso com a política de estágio da PUC Minas; participar das 

reuniões do colegiado, quando convocado; visitar campos de estágio para verificar 

possibilidades de realização de atividades de estágio de Psicologia e firmar parcerias; 

reunir com supervisores de estágios e com alunos para acompanhamento e avaliação das 

atividades durante o semestre, conforme demandas dos alunos, professores e colegiado do 

Curso; planejar os estágios por semestre, junto ao colegiado do Curso; alocar professores 

supervisores junto com a coordenação de Curso; coordenar e planejar a confecção da Carta 

de Estágio; participar do seminário de apresentação das ênfases para  as turmas do  8º 

período; analisar e avaliar relatórios e oportunidades de estágios não obrigatórios 

disponíveis no Sistema de Gestão de Estágio (SGE); acompanhar a realização dos estágios 

durante o semestre, observando as etapas necessárias à formalização das práticas de 

estágio; receber e avaliar proponentes de ofertas de campos de estágios para o Curso; 

atender alunos para esclarecimentos sobre os estágios obrigatório e não obrigatório; revisar 
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os planos de ensino das disciplinas de estágio supervisionado do Curso a cada semestre e 

liberar para chancela da coordenação do Curso;  analisar processos abertos por alunos no 

que tange aos assuntos dos estágios; acompanhar por meio do SGE a atividade dos 

professores, de vinculação dos alunos nos campos de estágios; fazer levantamento das 

práticas curriculares de Extensão nos Planos de Ensino dos Estágios do Curso de 

Psicologia - campus Coração Eucarístico conjuntamente com a coordenação de Extensão; 

colaborar com o NDE no acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico do Curso. 

No sentido de atender o artigo 23 das diretrizes curriculares:  

Art. 23. As atividades de estágio supervisionado devem ser documentadas de 

modo a permitir a avaliação, segundo parâmetros da instituição, do 

desenvolvimento das competências e habilidades previstas (Resolução CNE- 

05, de 15 de maio de 2011) 

e, observar as exigências das normas de estágio da Universidade, propõe-se que o 

planejamento, aprovação, acompanhamento e avaliação dos estágios do Curso de 

Psicologia serão realizados com o suporte do Sistema de Gestão de Estágio (SGE) 

disponibilizado pela Universidade. 

Para a avalição dos projetos de estágio de maneira permanente, a coordenação de 

estágio deve seguir os seguintes critérios: 

a) Compatibilidade entre o projeto de estágio e o perfil de psicólogo previsto no 

Projeto Pedagógico do Curso; 

b) Adequação do projeto de estágio ao momento do Curso para o qual está sendo 

proposto, relação adequada entre exigências do projeto de estágio, disciplinas já 

cursadas e do período em que este se encontra; 

c) Os projetos devem estar atentos às necessidades e demandas sociais atuais e/ou 

potenciais nas perspectivas preventiva e terapêutica; 

d) O conjunto dos projetos de estágio deve contemplar a diversidade teórica própria à 

Psicologia e os diversos campos de atuação do psicólogo; 

e) Os projetos de estágio oferecidos no Núcleo Comum do Curso devem oferecer 

subsídios para os estágios do nível profissionalizante do Curso, em suas duas 

ênfases. 
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6.7.2 Estágio supervisionado não obrigatório  

 

Além do estágio obrigatório, o acadêmico poderá realizar atividades de estágio não 

obrigatório, que complementem a sua formação acadêmica e que poderão ser validadas 

como ACGs.  

Dependendo das preferências pessoais do aluno, e da disponibilidade de vagas das 

concedentes, estes estágios poderão ser realizados em diversos setores da própria 

Universidade, em locais conveniados ou junto a profissionais liberais conveniados que 

ofereçam serviços diretamente relacionados ao campo de atuação do Psicólogo.  

O estágio não obrigatório poderá ser realizado em qualquer período do Curso de 

graduação, desde que as atividades desenvolvidas visem ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, seguindo o previsto na 

Lei Federal n° 11.788 de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008) e Normas Acadêmicas 

da PUC Minas (2012). 

O estágio não obrigatório deverá ter avaliação e acompanhamento efetivo do 

coordenador de estágio do Curso e do supervisor da parte concedente, feita por 

profissionais com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida na atividade do estágio.  

Dentre outros instrumentos de avaliação, serão exigidos relatórios de estágios com 

vista obrigatória ao estagiário. 

A lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o estágio como um “(...) ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior (...)”.  

O estágio faz parte do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Psicologia, 

como instrumento de formação educacional do estudante, corroborando com as 

necessidades da realidade do mercado profissional da sua área de atuação.  
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6.8 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Curso de Psicologia exige como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a 

produção monográfica individual com apresentação em banca, que representa um grande 

avanço para o aprimoramento da formação acadêmica e profissional do aluno. Além das 

exigências que lhe são inerentes, e que por si só contribuem para essa formação como a 

competência textual, a delimitação de campo e objeto de investigação, entre outras, a 

monografia possibilita a formação que se pretende, promovendo, nos alunos, a capacidade 

de articular teoria e prática e de transformar essa articulação em uma produção científica. 

Pode-se então dizer que, nessa direção, o aluno, ao realizar a Monografia, deverá 

ter construído competência para: 

 

a) delimitar precisa e adequadamente, objeto e campo de investigação, bem como o 

marco teórico que sustentará a discussão e análise;
 

b) balizar teoria e prática de modo crítico e coerente;
 

c) utilizar métodos quantitativos e qualitativos de investigação científica;
 

d) produzir textos científicos.
 

 

O TCC é operacionalizado da seguinte maneira: 

 

a) o trabalho monográfico  se desdobra em duas disciplinas, Orientação de 

Monografia I  e Orientação de Monografia II, ofertadas no 9º e 10º períodos, 

respectivamente (com carga horária de 51 horas-aula e 85 horas-aula, 

respectivamente). 

b) o Projeto do trabalho monográfico, realizado na disciplina Orientação de 

Monografia I, é avaliado pelo professor orientador e um professor leitor indicado 

pelo orientador, em consonância com o orientando. 

c) a pesquisa monográfica é desenvolvida e apresentada no 10º período, e a banca de 

avaliação final é composta pelo professor orientador e um professor leitor indicado 

pelo orientador. 

d) cabe aos professores leitores indicados para compor a banca, no 10º período, 

avaliar os produtos em 25% da nota total do semestre (25 pontos). O restante da 

pontuação (75 pontos) é de responsabilidade do orientador. 
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e) tanto o projeto de monografia quanto a monografia seguem os princípios do 

trabalho científico da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

conforme Padrão PUC Minas de Normalização para projetos e trabalhos 

acadêmicos. 

f) as linhas de pesquisa da monografia são: 

 Psicologia, Direitos Humanos e Cidadania;
 

 Psicologia Saúde e Trabalho;
 

 Psicologia e Clínica;
 

 Psicologia e Educação.
 

 

A coordenação de monografia é composta por professores-orientadores, sendo um 

deles coordenador. 

Cabe à coordenação de monografia as seguintes ações:  coordenar, orientar e 

conduzir o processo de distribuição de alunos nas disciplinas de Orientação de Monografia 

I e II entre os professores orientadores, de acordo com as normas do Colegiado de 

Coordenação Didática do Curso; realizar seminário da apresentação das disciplinas de 

Orientação de Monografia para os alunos do 8º período, planejar e coordenar  a realização 

dos Seminários de Monografia I do 9º período; planejar a entrega dos Projetos de 

Monografia (Monografia I) e das monografias (Monografia II); planejar e programar  a 

realização das bancas de Monografia; distribuir os projetos de Monografia para 

professores-leitores; orientar professores quanto ao processo de avaliação das disciplinas 

de monografia; realizar oficinas de textos e outros minicursos para auxiliar alunos nos 

projetos e pesquisas monográficas; orientar alunos para a realização de cursos sobre as 

normas bibliográficas e pesquisa em bancos de dados virtuais na biblioteca; orientar 

professores e alunos quanto às pesquisas com seres humanos e a necessidade da aprovação 

dos projetos no Comitê de Ética e Pesquisa; participar de reuniões com a coordenação de 

Pesquisa e Extensão para articulação a Monografia. 
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7  ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

As Instituições de Ensino Superior são categorizadas quanto à administração 

financeira, público ou privado; quanto à finalidade econômico-administrativa, 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas; e, quanto à modalidade acadêmico-

administrativa, são considerados componentes de ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 

Ministério da Educação, 2015). 

A Universidade, diferentemente de Faculdades e de Centros Universitários, quanto 

à categorização acadêmico-administrativa, tem a obrigatoriedade de oferecer, além do 

ensino, atividades de pesquisa e de extensão. Ao professor de uma Universidade cabe o 

importante papel de efetivar, dentro da instituição, esses três componentes da formação – 

ensino, pesquisa e extensão - articulando-os de modo indissociável. A ação pedagógica 

docente oportuniza aos alunos a vivência das três dimensões proporcionando formação 

mais ampla e um ambiente rico de aprendizagens significativas. 

 

 

7.1 A pesquisa no Curso 

 

As atividades de pesquisa estão presentes no cotidiano da PUC Minas, sob a 

coordenação geral da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG). O 

desenvolvimento da pesquisa na Universidade contribui para o incremento da ciência e dos 

saberes e retorna para a sociedade por meio de processos e produtos, melhorias e avanços.  

A pesquisa e as práticas investigativas devem fazer parte de todo o processo 

formativo do estudante. Elas constituem componente fundamental dos processos ensino-

aprendizagem e são imprescindíveis para o desenvolvimento de competências e 

habilidades previstas para a formação do estudante.  

A pesquisa e as práticas investigativas constituem princípio orientador das ações 

pedagógicas, conforme as ‘Diretrizes Gerais sobre as Práticas Investigativas no Projeto 

Político Pedagógico da Graduação’ da PUC Minas. A articulação com ensino e extensão 

materializa-se na presença de práticas investigativas no cotidiano da graduação.  

O Curso de Psicologia promove práticas investigativas no âmbito de algumas 

disciplinas da grade curricular, bem como no contexto de projetos e programas. As práticas 
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investigativas, desenvolvidas fora da sala de aula, sensibilizam o estudante, potencializam 

a produção de conhecimentos e permitem uma visão crítica e singularizante da realidade. 

Entende-se por práticas investigativas a pesquisa bibliográfica, estudos de caso, trabalhos 

de campo sob orientação docente, atividades na clínica de Psicologia e em organizações do 

1º, 2º e 3º setores, associados ao Curso de Psicologia, práticas de observação e intervenção 

na comunidade e outras. 

  

A integração do ensino, da pesquisa e da extensão, que as práticas 

investigativas devem pressupor, é caminho para a preparação de profissionais 

críticos, intelectualmente autônomos e capazes de construir soluções, diante dos 

desafios que lhes serão apresentados na vida profissional e como cidadãos. A 

garantia dessa integração poderá ser feita por meio da inserção dessas 

atividades nos currículos, nas diferentes formas que as diretrizes curriculares e 

projetos pedagógicos possibilitam, sendo necessária sua validação por meio de 

créditos e/ou de outros procedimentos. (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2012). 

 

Inicialmente, cumpre destacar a importância do desenvolvimento de competências, 

ao longo da graduação em Psicologia, ligadas às práticas de pesquisa, para a formação de 

um profissional com habilidades críticas que permitam a reflexão diante dos 

conhecimentos e ferramentas disponíveis no campo psicológico, além de flexibilidade para 

adaptar-se a diferentes contextos e para o enfrentamento dos problemas que a realidade 

social oferece como desafio. 

Para tanto, é importante o desenvolvimento de práticas de pesquisa durante todo o 

processo de ensino, bem como a realização de ações articuladas que sensibilizem alunos e 

professores para a sua importância dela e divulguem no Curso as oportunidades para o 

exercício da pesquisa tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores. 

Ao longo da formação em Psicologia, são garantidos espaços para o 

desenvolvimento de práticas de pesquisa dentro da própria grade curricular, como as 

disciplinas de Estágios Supervisionado I a XIV e as disciplinas de Orientação de 

Monografia I e II. 

Além desses espaços atrelados ao ensino, com previsão curricular, o Curso conta 

com laboratórios, que visam produzir e divulgar conhecimentos das diversas áreas da 

Psicologia, envolvendo alunos e professores. Vale lembrar igualmente a importância das 

articulações com a Pós-Graduação Latu e Stricto Senso, materializada em participações 

conjuntas como no caso da produção científica e das atividades de fomento.  



 

65 

 

             

O objetivo geral da pesquisa no Curso consiste em contribuir para a construção de 

habilidades investigativas presentes nos diferentes espaços de atuação da Psicologia, 

fundamentando práticas profissionais que possuam rigor analítico, capacidade de 

percepção e sistematização de dados e processos da realidade, conduta ética e 

responsabilidade, valorização da produção e divulgação de novos conhecimentos. 

A atividade de pesquisa na graduação em Psicologia é composta de diferentes 

atividades, articulações, cenários, projetos e parcerias. O conjunto dessas ações sinaliza o 

compromisso com o estímulo à pesquisa, tanto na produção de conhecimento quanto na 

formação de novos pesquisadores. Vale ressaltar a natureza coletiva da pesquisa 

contemporânea, bem como a importância da mesma para a sociedade como um todo. Para 

materializar o papel da pesquisa na formação dos estudantes e para fortalecer as 

articulações ensino-pesquisa-extensão, o Curso de Psicologia dispõe das estratégias 

descritas abaixo.   

 

7.1.1 Pesquisas nas disciplinas e estágios 

 

a) atividades desenvolvidas nas disciplinas e nos estágios, em especial as práticas 

investigativas, realizadas individualmente ou em grupos, voltadas para a 

investigação de temas e problemas aí originados. 

 

7.1.2 Pesquisas com e sem financiamento, conduzidas por professores doutores e mestres 

 

a) pesquisas, sem financiamento, desenvolvidas por professores integrantes do quadro 

permanente da carreira docente; 

b) pesquisas, com financiamento, desenvolvidas por professores integrantes do quadro 

permanente da carreira docente, nas seguintes modalidades: 

 Edital FIP (Fundo de Incentivo à Pesquisa da PUC Minas); 

 Edital FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais); 

 Edital CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa Científica); 

 Outras fontes.  
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7.1.3 Pesquisas desenvolvidas com e sem financiamento por estudantes sob orientação 

de professores do Curso: 

 

a) pesquisas sem financiamento desenvolvidas por estudantes, sob orientação de 

professores integrantes do quadro permanente da carreira docente; 

b) Edital PROBIC (Programa de Bolsas de Iniciação Científica); 

c) Edital PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica). 

 

7.1.4 Pesquisas desenvolvidas no âmbito dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC/monografia), distribuída em quatro linhas: 

 

a) Psicologia, Direitos Humanos e Cidadania; 

b) Psicologia, Saúde e Trabalho; 

c) Psicologia e Clínica; 

d) Psicologia e Educação.  

 

7.1.5 Produção científica:  

 

            7.1.5.1 Seminário de Iniciação Científica, evento constante do calendário oficial da 

Universidade, organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com premiação 

e publicação dos melhores trabalhos.  

 

7.1.5.2 Produção científica gerada nos eventos científicos que acontecem com 

regularidade pré-determinada no Curso de Psicologia. Trata-se de encontros que reúnem 

professores, estudantes, egressos e pesquisadores de outros cursos e universidades. Neles 

são apresentados inúmeros trabalhos oriundos de pesquisas, atividades de extensão, 

temáticas de ensino, em diferentes formatos, como conferências, mesas, comunicações 

orais, banners, rodas de conversa, e outros. O Curso realiza os seguintes eventos:  
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       a) Semana da Diversidade em Psicologia; 

       b) Jornada da Clínica de Psicologia; 

       c) Jornada da Ênfase Psicologia, Organizações e Sociedade; 

       d) Jornada da RedePsi.  

 

        7.1.5.3 Produção científica em publicações regulares: 

 

a) Psicologia em Revista (periódico científico de abrangência nacional e internacional 

editado pela Faculdade de Psicologia/Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da PUC Minas) – a publicação nasceu no Curso de Graduação em Psicologia e 

atualmente é periódico do Programa de Pós-Graduação;  

b) Revista Pretextos (revista da Faculdade de Psicologia que reúne artigos oriundos de 

monografias, projetos de pesquisa e extensão, produzidos no âmbito dos cursos de 

Psicologia da Faculdade de Psicologia da PUC Minas); 

c) Carta de Estágio (periódico de divulgação das práticas de estágio do Curso); 

d) Produção científica de docentes e discentes em periódicos nacionais e 

internacionais. 

 

7.1.6 Atividades de incentivo à pesquisa e à produção científica no Curso de Psicologia: 

 

a) Projeto que consiste na apresentação e divulgação de pesquisas em andamento ou 

concluídas, por pesquisadores do Curso ou convidados – trata-se de uma atividade 

opcional para o aluno, pactuada no início de cada semestre com pesquisadores que 

se dispõem a apresentar seus trabalhos;  

b) Oficinas de metodologias que promovem atividades de capacitação para o uso de 

diferentes metodologias de pesquisa utilizadas em Psicologia – a atividade é 

opcional, pactuada com pesquisadores que se dispõem a conduzir as oficinas.  
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7.1.7 Coordenação de Pesquisa 

 

Diante do contexto descrito, a Coordenação de Pesquisa do Curso de Psicologia da 

PUC Minas campus Coração Eucarístico deve atuar no sentido de propiciar o 

desenvolvimento de uma cultura de pesquisa no Curso, a partir das seguintes ações:  

 

a) Divulgação de fontes de financiamento para pesquisa por meio de editais;
 

b) Divulgação e apoio para realização do PROBIC e outros meios de participação em 

projetos por parte dos alunos;
 

c) Registro dos projetos de pesquisa de professores e alunos do Curso encaminhados 

ao FIP e ao PROBIC, bem como a outras entidades de fomento à pesquisa; 
 

d) Organização do banco de dados com os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos 

alunos dos Estágios Supervisionados II e III (Práticas Investigativas); 
 

e) Realização de Seminário de Apresentação das Pesquisas realizadas pelos alunos 

que estão concluindo a disciplina Estágio Supervisionado III, como oportunidade 

para o aprendizado dos elementos e aspectos que compõem a apresentação de uma 

produção científica dentro dos parâmetros e exigências dos principais congressos e 

eventos científicos da área, bem como dos Programas de Iniciação Científica da 

PUC Minas;
 

f) Apoio da Coordenação de Pesquisa aos Laboratórios do Curso, com o intuito de 

contribuir para a promoção desses laboratórios como espaços privilegiados para a 

produção, reflexão e circulação de conhecimentos relativos ao campo de saber. 

Nesse sentido, a coordenação deve apoiar a divulgação das atividades dos 

laboratórios a alunos e professores, bem como incentivar a participação nessas 

atividades;
 

g) Aproximação da Coordenação de Pesquisa do Curso com as Coordenações de 

Pesquisa dos outros cursos da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, com as 

coordenações dos cursos de especialização latu senso e com o Programa de Pós-

Graduação Stricto Senso em Psicologia da Faculdade de Psicologia da PUC Minas 

– Mestrado e Doutorado;
 

h) Manutenção de canais de comunicação com alunos e professores por meio de redes 

sociais para divulgação das atividades de pesquisa do Curso;
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i) Participação do coordenador de pesquisa do Curso na Comissão Editorial Científica 

da “Psicologia em Revista” e da “Carta de Estágio”.
 

 

 

7.2 A extensão no Curso  

 

De acordo com o Regulamento da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas 

(CONSUNI, Resolução nº 02/2015), a Extensão Universitária, sob o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, “é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”. Ela é uma via de mão-

dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a 

oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à 

Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão 

teórica, será acrescido àquele conhecimento.  

Sob essa nova perspectiva, a extensão deve constituir-se a partir dos interesses 

múltiplos entre a Universidade e a comunidade em um processo mútuo de aprendizagem e 

estabelecimento de relações inter, multi e transdisciplinares. 

Nessa interlocução, as atividades de extensão favorecem a ampliação dos 

horizontes da formação acadêmica acrescentando-lhe, mais que competência técnico-

científica, sensibilidade para as questões sociais. Portanto, alunos, professores e a 

comunidade tornam-se sujeitos no ato de aprender, de produzir conhecimentos e novas 

tecnologias, de formar recursos humanos comprometidos com a transformação da 

realidade. 

O Curso de Psicologia do campus Coração Eucarístico reconhece a dimensão das 

atividades de extensão da formação e, nessa perspectiva, forma alunos cidadãos e promove 

a ampliação do conhecimento técnico-científico nas suas diversas áreas de conhecimento, a 

fim de contribuir para o processo de inclusão social, para a efetividade dos diretos 

humanos, da cidadania e os demais valores que norteiam a missão da PUC Minas. 

A integração da extensão à vida acadêmica vem se configurando há alguns anos no 

país; um dos seus reflexos é a criação da Coordenação de Extensão nos cursos. A efetiva 

presença da extensão nas diretrizes curriculares deve se fazer pelas estratégias de 
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articulação entre teoria e prática; pela flexibilização curricular; pela formação humanista e 

pela interdisciplinaridade afirmada na política de extensão da Universidade. Daí a 

importância de, sistemática e regularmente, institucionalizar ações de extensão no Curso, 

dispondo à formação discente o conhecimento científico e social em forma de programas, 

projetos, cursos, eventos, prestação de serviços por meio de assessoria, consultoria e 

cooperação interinstitucional, publicações e outros produtos acadêmicos, contribuindo para 

uma sociedade mais digna e menos ameaçada pela violência em nosso cotidiano. 

As atividades de extensão no Curso passam a se estruturar em programas e ações 

ordenados em forma de projetos e outras atividades voltadas às demandas da sociedade, a 

partir da sociedade civil organizada, de organizações governamentais e não 

governamentais, e de outras parcerias.  

O trabalho da extensão no Curso tem o sentido de investir em ações que levem os 

agentes sociais a uma potencialização da vida, com o objetivo de incentivar a autonomia e 

o protagonismo das comunidades vulneráveis para a promoção de uma cultura em direitos 

humanos e cidadania. Diante desta concepção, o Projeto Pedagógico do Curso deve ser 

fortalecido como uma totalidade, em que suas diferentes partes – práticas de ensino, 

estágio, pesquisa e extensão – se reconheçam como partes estruturantes de um Curso 

sujeito a constantes avaliações institucionais, sociais e outras. 

A prática de extensão no Curso tem como objetivo promover as atividades de 

extensão de forma articulada com o ensino e a pesquisa, visando à ampliação do universo 

de formação do psicólogo, a produção do conhecimento científico e social na 

especificidade da Psicologia, a fim de torná-los acessíveis à sociedade. 

Mediante a política de extensão proposta pela PROEX, alguns critérios são 

necessários para a realização e legitimação das atividades de extensão do Curso, a saber: 

contemplar uma das linhas temáticas de atuação da extensão; envolver corpo docente e 

discente de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso; promover a interdisciplinaridade 

no próprio Curso e/ou com outros cursos que possuam interface com a área de 

conhecimento; explicitar a integração da atividade de extensão com as de pesquisa; 

apresentar a relevância social, econômica e política dos problemas abordados pela 

atividade de extensão. Além disso, os programas, projetos e ações são norteados pelos 

núcleos temáticos de atuação da Pró-reitoria de Extensão (PROEX): Núcleo de Direitos 

Humanos e Inclusão; Núcleo de Investigação e Extensão da Criança, do Adolescente e do 
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Jovem; Núcleo de Meio Ambiente e Saúde; Núcleo de Políticas Sociais e Urbanas; Núcleo 

de Tecnologia e Inovação; e Núcleo de Trabalho e Produção. 

 A extensão universitária constitui um processo educativo, cultural, científico e 

político destinado a promover a interação transformadora da Universidade com outros 

setores da sociedade. O processo de incluir a extensão na matriz curricular traz como 

elemento central a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a proposta de que 

para além da formação em uma profissão específica, deve ser considerada a formação 

como cidadão. Ou seja, conhecer a realidade na qual irá trabalhar, ouvir suas demandas, 

propor alternativas para a transformação social, fica ao alcance de todos os alunos do 

Curso e não somente daqueles que participam de projetos e programas de extensão. No 

Curso de Psicologia do campus Coração Eucarístico, isso fica garantido pelas práticas 

curriculares de extensão previstas nas disciplinas de Orientação Profissional (7º período), 

Intervenção e Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais (9º período – ênfase 

Psicologia Clínica) e Psicologia e Organizações no 3º setor (9º período – ênfase Psicologia, 

Organizações e Sociedade). 

 Com base nas diretrizes que orientam a política de extensão da PUC Minas, alguns 

eixos de ação direcionam a Coordenação de Extensão do Curso de Psicologia do Coração 

Eucarístico.  São atribuições da Coordenação de extensão: promover, induzir e articular 

atividades de extensão junto à Universidade, promovendo, ainda, a parceria entre as 

coordenações de extensão da Faculdade de Psicologia; representar o Curso junto ao Fórum 

de Coordenadores de Extensão dos Cursos da PUC Minas, atuando em consonância com a 

política de extensão da Universidade; fazer a interlocução do Curso de Psicologia  com os 

demais cursos da Universidade.  

 

7.3 Laboratórios  

 

A história da Psicologia como ciência é marcada pela prática nos laboratórios de 

pesquisa. Aqui, o laboratório é entendido como lugar de produção de conhecimento 

científico, segundo os parâmetros de controle e previsão praticados pelas ciências 

experimentais modernas. Segundo Giusta (2002) os laboratórios de Psicologia podem ser 

concebidos como lugar de construção e testagem de hipóteses que ampliam o 

conhecimento da ciência psicológica. Assim, entendem-se os laboratórios como lugares 
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privilegiados de ensino que possibilitam ao aluno “aprender a aprender”, a pensar e a fazer 

ciência.  

Outro conceito de laboratório é produzido quando a sociedade e suas instituições 

são tomadas como “lócus privilegiado de investigação” e ainda quando métodos 

qualitativos são utilizados para produzir conhecimento da realidade e, ao mesmo tempo, 

novos modos de intervenção e transformação na vida cotidiana. 

Os laboratórios contribuem para que os alunos possam desenvolver o espírito 

investigativo, formular perguntas, construir respostas e argumentar suas conclusões, 

possibilitando a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão que estruturam a 

vida acadêmica. 

Os laboratórios estão inseridos neste projeto como espaço privilegiado de criação, 

discussão e circulação de conhecimento que articula as práticas de ensino e extensão com a 

formação em pesquisa. 

 

7.3.1  Objetivos Gerais dos Laboratórios  

 

a) criar núcleos de pesquisa nos diversos campos de estudos da Psicologia; 

b) funcionar como suporte para as práticas de ensino, pesquisa e extensão; 

c) agregar grupos de disciplinas e estágios afins; 

d) estabelecer intercâmbios com laboratórios de outras instituições universitárias 

nacionais e internacionais; 

e) organizar grupos de estudos temáticos; 

f) incentivar a publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais. 

 

7.3.2 Descrição Geral dos Laboratórios  

 

Cada laboratório do curso definirá sua linha de pesquisa. 

Cada laboratório deve contar com monitores, em número estabelecido pelo 

Colegiado de Coordenação Didática do Curso.  

 

7.3.3 Coordenações de laboratórios  
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Cada laboratório possui um professor coordenador, que tem como pré-requisito ser 

psicólogo e pertencer ao corpo docente do curso de Psicologia. Compete à coordenação de 

cada laboratório: 

 

a) incentivar o cadastramento de seus membros no Currículo Lattes; 

b) divulgar as linhas de pesquisa desenvolvidas no laboratório para toda a comunidade 

acadêmica do Curso; 

c) orientar a formulação de projetos de pesquisa dos alunos de graduação para os 

programas de fomento; 

d) orientar o desenvolvimento de pesquisa de Iniciação Científica dos alunos; 

e) zelar pelo cumprimento dos objetivos fundamentais do laboratório; 

f) receber e selecionar as demandas dirigidas ao laboratório; 

g) selecionar, capacitar e supervisionar os monitores. 
 

7.3.4 Laboratórios do Curso 

 

7.3.4.1 Laboratório de Análise Experimental do Comportamento e de Análise Aplicada do 

Comportamento 

 

O laboratório de Análise Experimental do Comportamento e de Análise Aplicada 

do Comportamento é um laboratório didático que objetiva propiciar aos estudantes de 

Psicologia a observação e o manejo de processos de aprendizagem sem palavras que 

ocorrem na interação de um organismo biológico com seu ambiente (CATANIA, 1999). 

Suas atividades fornecem condições que estabelecem competências para a compreensão 

dos princípios básicos das interações organismo-ambiente e para o exercício das 

habilidades de observação, registro, sistematização, análise e interpretação de dados, 

elaboração de roteiros e relatórios de experimentos. 

Além das atividades de ensino, o laboratório desenvolve uma linha de pesquisa 

aplicada no campo do comportamento humano considerado “ato em contexto”. Nesse 

espaço, mantidas as dimensões de rigor metodológico e conceitual da análise 

comportamental aplicada, o caráter experimental do laboratório cede espaço à análise de 
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comportamentos socialmente relevantes, tais como as interações sociais, com ênfase na 

análise funcional da interação contexto-ação. 

 

 

7.3.4.2  Laboratório de Estudos Clínicos  

 

O laboratório de Estudos Clínicos é um espaço para o desenvolvimento de 

pesquisas na área clínica que possibilitem o aprimoramento e o aprofundamento teórico-

metodológico do fazer do psicólogo. 

Também é um espaço de reflexão investigativa dos fazeres da clínica escola, de sua 

articulação com a rede pública de saúde e assistência, do perfil de sua clientela e das 

demandas que recebe. Visa problematizar as atividades de extensão e de prestação de 

serviço, fomentando o desenvolvimento da atitude investigativa pautada nas demandas 

sociais. 

 

7.3.4.3 Laboratório de Estudo e Pesquisa em Avaliação Psicológica (LEPAP) 

 

A área da avaliação psicológica tem especial importância dentro da Psicologia, uma 

vez que a utilização de métodos e técnicas psicológicas, entre os quais estão incluídos os 

testes psicológicos, constitui função exclusiva do psicólogo.  

O LEPAP atua desde 1997 como centro de informações e desenvolve atividades de 

pesquisa na área de avaliação psicológica e objetiva conscientizar os alunos para o 

exercício de uma prática ética no uso dos testes psicológicos, oferecendo suporte para as 

atividades de ensino das disciplinas da área. 

 

7.3.4.4  Laboratório do Pró-Saúde 

 

O laboratório do Pró-Saúde foi criado no ano de 2010 com verba do Programa 

Federal do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação com a finalidade de alicerçar, 

incentivar e desenvolver ações que fortaleçam a formação do aluno do Curso de 

Psicologia, voltadas para sua inserção no Sistema Único de Saúde (SUS). 
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7.3.4.5 - Laboratório de Psicologia e Educação (LAPE)  

 

O LAPE fomenta a produção de conhecimento no campo da Psicologia, 

trabalhando em interface com a Educação, por meio de intervenções e investigações 

psicológicas, nos campos do desenvolvimento, da aprendizagem, da socialização e da 

linguagem, que contribuem para operar avanços na socialização humana, por intermédio da 

escolarização formal e da educação popular. 

No eixo da intervenção, privilegiam-se práticas de ensino-aprendizagem articuladas 

aos estágios curriculares obrigatórios e às atividades de extensão do Curso, atinentes aos 

temas do campo da Psicologia em diálogo com a Educação. 

 

7.3.4.6 - Laboratório de Psicologia Organizacional, Trabalho e Orientação Profissional    

(LaPTOP ) 

 

A esse laboratório estão vinculadas as disciplinas e os estágios relacionados aos 

campos da Psicologia Organizacional, da Psicologia do Trabalho e da Orientação 

Profissional, possibilitando a sistematização e a produção de subsídios para o 

aprimoramento dessas práticas. 

É função do laboratório: Planejar, organizar e coordenar as atividades da PUC 

Aberta relativas à montagem do stand do Curso de Psicologia, indicação de professores 

responsáveis pelas palestras de apresentação do Curso e participação no stand. Outra 

função desse laboratório é organizar as oficinas de orientação profissional em parceria com 

professores, alunos e monitores da referida disciplina, bem como promover reuniões com 

os monitores e alunos voluntários para participação na PUC Aberta.  

 

7.3.4.7 Laboratório de Psicologia Social e Direitos Humanos 

 

Esse laboratório agrega as disciplinas e os estágios relacionados ao campo da 

Psicologia Social e às temáticas relacionadas aos direitos humanos, possibilitando a 

sistematização e a produção de subsídios para a construção do conhecimento e o 

aperfeiçoamento de práticas. 
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7.4 Serviços 

 

7.4.1 Clínica de Psicologia 

 

Desde sua criação, o Curso de Psicologia – campus Coração Eucarístico - mantém 

um setor de prestação de serviços que inclui a Clínica de Psicologia. Muito mais que um 

local de estágios, a clínica é um projeto construído para a articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão. 

A Clínica tem se orientado pela concepção de clínica ampliada e de clínica escola. 

Supervisores e coordenação da clínica trabalham para tornar o conceito de clínica-escola 

efetivo norteador de sua práxis, para promover maior integração entre os objetivos de 

formação científica, preparação para o exercício da profissão e prestação de serviços de 

Psicologia de boa qualidade à comunidade. 

A Clínica de Psicologia tem por objetivo contribuir para a formação profissional, 

atendendo à comunidade, desenvolvendo o conceito de Clínica Escola, integrando de 

forma equilibrada e harmoniosa as dimensões da Universidade, estudo, pesquisa e 

desenvolvimento científico, prestação de serviços e extensão, reafirmando o compromisso 

social da Universidade. 

Apresenta, ainda, os seguintes objetivos específicos: 

a) contribuir para a formação de psicólogos do Curso de Psicologia da PUC Minas - 

campus Coração Eucarístico; 

b) contribuir para a reflexão no campo da Psicologia como ciência e como profissão; 

c) constituir-se como referência teórica, metodológica, técnica e ética para o ingresso 

do aluno na vida profissional; 

d) atender as solicitações relativas às necessidades que envolvam a prestação de 

serviços de Psicologia; 

e) oferecer atendimento articulado com a rede de serviços prestados à comunidade; 

f) possibilitar o desenvolvimento de pesquisas e projetos de trabalho; 

g) desenvolver o trabalho em equipe interdisciplinar; 

h) oferecer melhores condições para que o professor  exerça a função de supervisor 

dos alunos e responsável  técnico  pelos serviços prestados; 

i) garantir a supervisão dos alunos que atendem na clínica-escola; 
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j) oferecer condições para que o supervisor exerça suas responsabilidades técnicas e 

éticas com os serviços prestados; 

k) apoiar o corpo discente da Universidade por meio do Projeto de Assistência 

Psicopedagógica aos Alunos da PUC Minas (APP). 

 

A coordenação da clínica deverá zelar ética e tecnicamente pela qualidade dos 

serviços prestados, dos documentos emitidos, como também, na diversidade 

epistemológica, favorecendo a qualidade técnica dos serviços prestados, das práticas de 

estágios clínicos previstos no currículo do Curso. 

Os professores supervisores e os estagiários desenvolvem seus trabalhos com vistas 

à interdisciplinaridade e à integração entre os projetos de estágio, entre as
 
demais clínicas 

da PUC Minas e com o laboratório de Estudos Clínicos. 

No âmbito da realização de trabalhos integrados, incluem-se os estágios vinculados 

ao Pró-Saúde, dando oportunidade efetiva de inserção dos alunos e
 
professores no contexto 

da saúde pública, visando a parceria ensino-serviço. Há também os projetos de pesquisa 

dos Estágios Supervisionados, que utilizam dos dados de prontuários e entrevistas com 

supervisores como campo da prática investigativa. 

Os atendimentos clínicos, as supervisões, as sessões clínicas e as jornadas também 

incentivam e instrumentalizam alunos e professores para pesquisas em
 
diversos espaços e 

com financiamentos advindos de outras esferas. Os trabalhos realizados na Clínica ou 

inspirados por ela são apresentados em congressos, seminários e outros eventos dentro e 

fora da PUC Minas. O Boletim da Clínica e a página na internet também são estratégias de 

divulgação do trabalho realizado na Clínica.   

Percebe-se que a clínica vem cumprindo satisfatoriamente seus objetivos de ensino, 

prestação de serviços, pesquisa, investigação científica, aqui ressaltando a experiência de 

mais de vinte e cinco anos e todo o acervo de dados acumulados que constitui rico material 

para estudo e pesquisa, visando o desenvolvimento cientifico. Nesse sentido, iniciou-se o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa articulados com o Programa de Pós-Graduação 

da Psicologia, mestrado e doutorado.  

O potencial das atividades de extensão ainda não totalmente explorado se explicita 

nos diversos projetos da Clínica. Nesta direção, a Clínica vem ampliando suas parcerias 

com diversas instituições de saúde, jurídicas, sociais, de educação, projetos de extensão e 
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também se integrou ao programa de clínicas integradas do ICBS, além de oferecer cursos 

de extensão para a comunidade. 

Reconhecida como referência na atividade de ensino e formação profissional, a 

Clínica ampliou suas atividades para a Pós-Graduação recebendo alunos provenientes do 

Instituto de Educação Continuada (IEC). 

A Clínica apresenta um trabalho de reconhecida qualidade, e tem ampliado e 

avançado nas suas conexões com a comunidade e com outras clínicas da universidade. 

 

7.4.1.1 Assistência Psicopedagógica aos Alunos da PUC 

 

Em 2002, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) incluiu 

no instrumento que então era utilizado para avaliação das condições das IES, uma 

exigência relativa à oferta de assistência psicopedagógica aos estudantes. Esta assistência é 

dirigida aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem em virtude de fatores 

psicológicos, de natureza emocional. Em sintonia com essa diretriz, o Projeto Educacional 

do Curso de Psicologia prevê a oferta direta desse serviço aos estudantes do Curso (e 

também aos dos demais cursos da instituição), na forma de atendimento psicológico e 

também aos docentes, com a finalidade de sensibilizá-los para a necessidade de atenção 

aos aspectos emocionais envolvidos no processo de aprendizagem contribuindo, assim, 

para a criação de relações interpessoais mais facilitadoras do processo de aprendizagem. 

Considerando a designação dada pelo INEP, o projeto recebeu a denominação de 

Projeto de Assistência Psicopedagógica aos Alunos da PUC Minas (APP).  

     Tal projeto tem como objetivo geral prestar assistência psicológica aos alunos da 

PUC Minas que apresentam dificuldades de aprendizagem relacionadas a fatores psíquicos; 

e prestar assistência psicológica aos professores da PUC Minas para o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes que contribuam para tornar o processo de aprendizagem mais eficaz 

e satisfatório.  

O referido projeto apresenta os seguintes objetivos específicos:  

a) promover e monitorar encontros de professores com a finalidade de oferecer-lhes 

espaço apropriado para falar das dificuldades no relacionamento professor-aluno, 

enfrentadas no seu dia-a-dia; 
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b) capacitar professores para identificar fenômenos psicológicos decorrentes das 

relações interpessoais em sala de aula que estejam ameaçando o processo de 

aprendizagem, e dar a eles o tratamento ou encaminhamento adequado; 

c) prestar assistência psicológica direta aos alunos que, em virtude de fatores 

psíquicos que estejam vivenciando - individualmente ou em grupos - estejam 

comprometendo o seu processo acadêmico;
 

d) prestar assistência psicológica individual aos professores em situações de conflito 

no relacionamento com alunos ou com turmas, quando for o caso;
 

e) formar em cada curso, um núcleo de professores sensibilizados para a importância 

da criação de um clima institucional em que sejam considerados os aspectos 

psíquicos do aluno, sobretudo os afetivos e emocionais, como variável importante 

na aprendizagem, e com habilidades para criar este clima, no âmbito de seu curso. 

 

O APP tem como alvo alunos e professores do Curso de Psicologia e dos demais 

cursos da PUC Minas. Tem prioridade os alunos que espontaneamente demandam à clínica 

esse serviço. A divulgação utiliza os canais institucionais usuais. E quanto à execução do 

referido projeto, segue-se as seguintes etapas, a saber:  

 

a) admissão: são aceitos os alunos que demandarem espontânea e diretamente a 

Clínica de Psicologia ou aqueles que forem indicados pela Ouvidoria da PUC 

Minas; 

b) atendimento pelo monitor de plantão na clínica. Ao monitor cabe o atendimento 

imediato ao aluno. Após uma ou mais sessões de atendimento, o monitor decide, 

junto com seu cliente, e com a assistência de um professor-supervisor, o 

encaminhamento do caso, que poderá ser uma das seguintes opções: encerramento, 

encaminhamento a estagiário da clínica para atendimento regular ou 

encaminhamento para outro profissional; 

c) supervisão de professor. Um dos professores da clínica supervisiona regularmente 

os atendimentos, tanto do monitor, como dos estagiários a critério dos 

coordenadores e professores dos cursos atendidos, e por demanda destes. A 

coordenação da clínica e o supervisor se dispõem a promover reuniões de trabalho 

nas quais sejam tratadas as questões dos professores a respeito da relação professor-
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aluno, comportamento do aluno em sala de aula e outras, como fator que interfere 

na aprendizagem; 

d) periodicamente são também promovidos encontros com grupos de professores, 

sobre temas relacionados com a interação em sala de aula, relação professor-aluno, 

fenômenos de grupo em sala de aula. Os grupos são abertos aos professores, e as 

vagas preenchidas de acordo com o interesse que despertarem, independentemente 

do curso de origem de seus participantes; 

e) avaliação: o supervisor com sua equipe - monitor e estagiários - avalia 

regularmente os trabalhos, e encaminha semestralmente relatórios à coordenação da 

clínica. 
 

 

7.4.2 Rede de Aplicação em Psicologia  

 

Considerando o propósito de que o graduado em Psicologia pela PUC Minas 

adquira competências e habilidades nos campo da pesquisa, ensino e extensão, ressalta-se a 

importância de que o Curso de Psicologia ofereça uma ampla gama de atividades para 

aquisição de conhecimentos e competências que lhe proporcione uma formação sólida e 

facilitem sua inserção profissional. Dessa forma, propôs-se a implantação de uma Rede de 

Aplicação em Psicologia (RedePsi) cujas ações se direcionem à formação do aluno frente 

às demandas e necessidades das organizações de 1º., 2º. e 3º. Setores, com supervisão de 

professores do Curso. A RedePsi é uma instância acadêmica organizada para dar 

oportunidade aos alunos para inserção e atuação em espaços sociais, comunitários e 

organizações públicas, privadas e de 3º. Setor. 

Por fim, cabe aqui lembrar que a Resolução No. 5/2011 do Conselho Nacional de 

Educação e da Câmara de Educação Superior que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de graduação em Psicologia, que estabelece em seu artigo 25 que 

o Curso deve prever a instalação de um Serviço de Psicologia visando responder às 

exigências para a formação do psicólogo, em consonância com as competências que o 

Curso objetiva desenvolver no aluno e a demandas de um serviço psicológico da 

comunidade na qual está inserido.  
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A RedePsi apresenta como objetivo geral proporcionar a formação e atuação em 

organização de 1º, 2º e 3º setores por meio de práticas articuladas de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Apresenta, ainda, como objetivos específicos: 

a) propiciar a participação dos alunos do Curso em prestação de serviços à 

comunidade acadêmica e à sociedade; 

b) implementar atividades de estágio e extensão que visem ao desenvolvimento de      

habilidades de planejamento e execução de práticas de gestão de serviços e projetos 

psicossociais; 

c) desenvolver atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos projetos 

executados; 

d) fomentar pesquisas que objetivem a construção de novas metodologias de 

intervenção; 

e) incentivar a produção e divulgação de trabalhos científicos, a partir das práticas 

desenvolvidas na RedePsi; 

f) favorecer a integração entre laboratórios e as demais atividades do Curso de 

Psicologia. 

g) articular estágios obrigatórios e práticas de extensão. 

h) constituir redes parceiras para estágios obrigatórios e não obrigatórios.  

 

7.4.2.1 Funcionamento  

 

A ações da RedPsi são desenvolvidas a partir da integração dos Laboratórios de 

Psicologia e Educação, Laboratório de Psicologia Social e Direitos Humanos, Laboratório 

de Psicologia Organizacional, Trabalho e de Orientação Profissional, Laboratório do Pró-

saúde, além de estreitar a interlocução com o Laboratório de Estudo e Pesquisa em 

Avaliação Psicológica, com o Laboratório de Análise Experimental do Comportamento e 

de Análise Aplicada do Comportamento e com o Laboratório de Estudos Clínicos e a 

coordenação da ênfase Psicologia, Organizações e Sociedade. Conta também com a 

articulação das coordenações de Estágio, de Extensão, de Monografia e de Pesquisa. 

As ações da RedPsi contemplam: assistência e mobilização sociais comunicação, 

lazer e esporte; questões urbanas e agrárias, mobilidade urbana, meio ambiente e 
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sustentabilidade; cidadania, direitos sociais, justiça e violação de direitos, inclusão de 

minorias; movimentos sociais; orientação, qualificação e capacitação profissional, 

desenvolvimento de carreiras, treinamento e desenvolvimento; saúde do trabalhador; 

diagnóstico e intervenções no trabalho e nas organizações;  preparação para a 

aposentadoria; responsabilidade social nas organizações; organizações e arranjos 

produtivos, sustentáveis e meio ambiente.  
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8 PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

A discussão sobre docência no ensino superior nos remete à necessidade de 

compreender a dinâmica, os princípios e os procedimentos da avaliação da aprendizagem, 

fenômeno complexo, pois implica na organização dos conteúdos e atividades acadêmicas 

previstas; na prática da sala de aula; nas técnicas, métodos e teorias que dão sustentação ao 

processo ensino e aprendizagem. 

Libâneo (1990) defende que na relação entre ensino e aprendizagem, as dimensões 

que possibilitam a constituição da teoria didática e da orientação segura para a prática 

docente são: a política, pois o ensino enquanto prática social favorece transformações; a 

científica, porque deve revelar as leis gerais e as condições concretas em que se 

manifestam; e a técnica, enquanto orientação da prática em situações concretas específicas. 

Nessa relação entre o ensinar da docência e o aprender do aluno, há de se ressaltar a 

importância das ações docentes e explicitação de objetivos conforme a organização e 

seleção dos conteúdos, a compreensão do nível cognitivo do aluno, a definição 

metodológica dos meios e fins, demonstrando que o ato de ensinar não se resume a 

momentos da sala aula. 

 

8.1 Concepção  

 

As normas vigentes de avaliação do processo ensino-aprendizagem foram 

aprovadas pelo Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Psicologia, em 

consonância com as Normas Acadêmicas da Instituição (PUC Minas, 2012). 

A avaliação da aprendizagem é um trabalho que vai muito além da aprovação e 

reprovação do sujeito avaliado. Por princípio, ela tem uma função diagnóstica e formativa, 

devendo ser pensada e proposta como um processo que contribua para a formação de 

profissionais éticos e responsáveis, tendo também caráter inclusivo e sendo, como 

processo, ininterrupto e integrado. Ela é assim um ajuste da ajuda pedagógica 

determinando o grau de alcance das intenções educativas. 

O processo avaliativo implica questões tais como: Avaliar o que? Para que? Como? 

Quando? Onde? Quem? Essas questões transformam as provas, trabalhos, relatórios ou 
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qualquer outro instrumento, em fonte de pesquisa para o professor, em pontos centrais para 

a reflexão sobre o ensino-aprendizagem.   

 

8.2 Princípios norteadores 

 

Nossa concepção de avaliação implica princípios norteadores do processo que 

buscam garantir:  

a) o estímulo a cada um e a todos a vencerem as dificuldades e problemas; 

b) uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas 

dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar os 

obstáculos; 

c) a construção do conhecimento, a aprendizagem por parte dos alunos. Tendo-se 

sempre em conta que o conhecimento não tem sentido em si mesmo, antes, deve 

ajudar a compreender o mundo e nele intervir; 

d) ser um processo contínuo, como uma possibilidade de repensar a construção do 

conhecimento; 

e) situar o aluno no processo ensino-aprendizagem, mais que classificá-lo. 

 

Tomando ainda, como norteador, o Projeto Pedagógico do Curso, a Faculdade de 

Psicologia propõe um processo de avaliação da aprendizagem a partir das competências e 

habilidades propostas, bem como dos objetivos preconizados por cada disciplina, estágio e 

período.  

As atividades de avaliação devem também abranger a interdisciplinaridade, bem 

como as atividades frequentadas e realizadas, pelos alunos, que extrapolam a sala de aula, 

sobretudo para os alunos dos dois últimos anos.  

 

8.3 Dos instrumentos de avaliação e reavaliação 

 

Apresentada a concepção de avaliação que embasa e norteia os processos 

avaliativos – tanto deste quanto dos demais Cursos da Faculdade de Psicologia – e 

discutidas e consideradas as especificidades desse campo de conhecimento, que reconhece 
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e trabalha com uma multiplicidade de objetos, a Faculdade de Psicologia optou pela 

definição de um modelo avaliativo que se constitua por estratégias diversas. 

A avaliação da aprendizagem será realizada durante o semestre letivo, tendo por 

base o sistema de notas em valores inteiros, numa escala de 0 a 100 pontos. O 

aproveitamento escolar será representado por uma Nota de Aproveitamento (NA), que será 

a soma das notas obtidas pelo aluno nas avaliações individuais e/ou coletivas, trabalhos 

escolares e autoavaliações, conforme descrição nos Planos de Ensino de cada uma das 

disciplinas. Será aprovado o aluno que alcançar uma NA igual ou superior a 60 pontos e 

uma frequência mínima de 75% nas aulas e demais atividades, conforme explicitado nas 

Normas Acadêmicas da PUC Minas (PUC Minas, 2012). 

Assim, tomando como parâmetro o item 11 das Normas Acadêmicas da PUC 

Minas, que trata “Da avaliação do desempenho escolar” fica definido que os 100 pontos 

serão assim distribuídos: 

 

a) 30 pontos a serem distribuídos até a 10ª semana;  

b) 40 pontos a serem distribuídos até a 15ª semana; 

c) 30 pontos a serem distribuídos na última avaliação do semestre, individual. 

 

A distribuição dos primeiros 70 pontos se dará em atividades definidas dentre as 

seguintes modalidades: provas, seminários, trabalhos individuais e/ou em grupo, atividades 

de extensão, práticas investigativas, estudos de caso, pesquisas bibliográficas e produções 

escritas (relatórios de atividades e de práticas, memórias de aulas, artigos, revisões 

contínuas de textos, portfólios, sínteses, resenhas, resumos e reflexões pessoais, elaboração 

de projetos).  

A definição das atividades e modalidades ficará a cargo do professor da disciplina, 

respeitada a distribuição de pontos e seu cronograma. Nessa definição considerar-se-á que 

as avaliações deverão ser contínuas, processuais e formativas, constituindo um meio de 

instigar o aluno para a leitura, a reflexão, a interpretação e a produção acadêmica, mas 

também cumprindo a função de promover e verificar o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e competências aprendidas e consideradas necessárias para o 

exercício da profissão de psicólogo. 
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Os estágios, as aulas práticas e as monografias não seguirão, necessariamente, esse 

modelo de distribuição de pontos, em função das especificidades dessas atividades e de sua 

demanda por uma avaliação processual. Nesse sentido, caberá ao 

professor/supervisor/orientador a definição dos critérios que avaliarão o processo de cada 

aluno e/ou do grupo.    

A avaliação final deverá ser uma prova individual no valor de 30 pontos. Fica a 

critério do professor a matéria que irá constar nesta prova: todo o conteúdo ou parte dele.  

O aluno que não alcançar 60 pontos durante o semestre terá direito a uma prova de 

reavaliação, desde que tenha 75% de frequência.  
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9  PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

O processo de acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico do Curso de 

Psicologia será realizado pelo seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), o qual manterá 

contato e diálogo permanente com professores e alunos. As informações obtidas deverão 

motivar o reposicionamento constante das ações de implementação do projeto pedagógico 

do Curso, reorientando as atividades acadêmico-administrativas, bem como as relações 

estabelecidas nos diversos níveis da comunidade acadêmica. 

Além disso, os seguintes mecanismos e procedimentos formais de 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico do Curso deverão ser adotados: 

 

a) monitoramento da conformidade do Curso com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais vigentes;  

b) análise dos resultados das avaliações externas previstas no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Os relatórios e boletins de 

desempenho do Curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), que integra o SINAES, deverão ser utilizados como referenciais para 

avaliar o corpo discente em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e 

profissional, e o nível de atualização dos estudantes;  

c) análise dos resultados das autoavaliações da instituição. Em consonância ao 

estabelecido pelo SINAES, a PUC Minas instituiu a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), responsável por propor, sistematizar e orientar os trabalhos de 

autoavaliação institucional. O Curso deverá proporcionar o desenvolvimento de 

ações regulares no sentido de que os resultados das avaliações produzidas pela CPA 

sejam compartilhados entre alunos, professores e funcionários. Os resultados das 

avaliações produzidos pela CPA deverão ser analisados criticamente pelo Curso 

para a realização de melhorias na qualidade de suas atividades acadêmico-

pedagógicas; 

d) análise da eficácia da integração de conteúdos. O nível de transdisciplinaridade e de 

interlocução entre os conteúdos abordados nas disciplinas cursadas ao longo de 

cada semestre deverão ser acompanhados e avaliados constantemente.  
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Ao final de cada semestre, durante a Semana de Avaliação e Planejamento 

(atividade semestral prevista no calendário acadêmico da Universidade), o NDE do Curso 

deverá apresentar documentos sintetizadores que indicarão qualidades e falhas na 

realização das atividades acadêmico-pedagógicas, os quais balizarão possíveis adaptações 

e reformulações no projeto pedagógico do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

89 

 

10 APOIO DISCENTE 

 

Faz parte da política institucional e acadêmica da PUC Minas um conjunto de ações 

que se iniciam com a recepção dos calouros na Universidade, momento em que estes são 

instruídos acerca de seus direitos, de seus deveres, e recebem um Manual contendo síntese 

das principais normas da Instituição. 

Dentre as políticas institucionais de atendimento aos discentes, destacam-se: 

 

a) suporte psicopedagógico por meio das clínicas escola onde são ofertados Cursos de 

Psicologia na Universidade, quando necessário ou mediante interesse do aluno;  

b) assessoramento espiritual por meio da Pastoral da Universidade, quando necessário 

ou mediante interesse do aluno;  

c) assistência na área de saúde por meio de atendimento nas clínicas escola dos cursos 

ligados à área de saúde;  

d) oferta de programas de nivelamento (apoio a alunos com dificuldade em conteúdos 

básicos);  

e) suporte nas disciplinas por meio de monitorias, com a supervisão de professores;  

f) organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil);  

g) acompanhamento dos egressos;  

h) incentivos de pesquisa e participação em eventos;  

i) programas de intercâmbio;  

j) disponibilização do Complexo Esportivo, na sede (campus Coração Eucarístico), 

onde podem exercer atividade física orientada por monitores;  

k) atuação do Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais 

Especiais (NAI), cujo objetivo é a inclusão do aluno com deficiência em diferentes 

espaços sociais; 

l) apoio do Setor de infraestrutura e logística, que cuida da adequação de edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos às condições de acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo o acesso a todas as 

dependências da Universidade; 

m) incentivo à participação em programas, projetos, cursos e eventos de extensão. 
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10.1 Diretório Acadêmico (DA)  

 

Os alunos regularmente matriculados na Universidade poderão organizar-se em 

associações, Diretório Central dos Estudantes, diretórios acadêmicos e grêmios, cuja 

composição e normas de funcionamento serão estabelecidas nos respectivos Estatutos, 

observado o disposto na legislação aplicável, conforme previsto no Estatuto da 

Universidade. 

Por previsão legal-institucional, os alunos preservam sua autonomia de organização 

estudantil, de participar de todos os órgãos colegiados da Universidade, e contam com 

documentos oficiais, especialmente as Portarias 24/2003 e 76/2003, que definem apoio à 

participação de alunos em eventos, em suas variadas modalidades. 
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11 RECURSOS HUMANOS 

 

11.1 Colegiado de Coordenação Didática do Curso 

 

O Colegiado do Curso é composto por membros docentes e discentes eleitos pela 

Assembleia do Curso, conforme estabelece o Art. 91 do Estatuto da Universidade, a saber: 

 

a) por 3 (três) professores do Curso de  Psicologia campus Coração Eucarístico e que 

ministram disciplina(s) no Curso do referido campus; 

b) por 1 (um) representante de professores de outros departamentos que ministram 

disciplina(s) no Curso de Psicologia campus Coração Eucarístico; 

c) por 1 (um) aluno representante do corpo discente. 

 

Caberá ao colegiado o atendimento às disposições estatutárias e às normas 

acadêmicas. Além disso, deverá, junto ao NDE, monitorar e acompanhar a implantação do 

Projeto Pedagógico, corrigindo possíveis distorções e neste particular, auxiliado pelas 

coordenações do Curso. As competências do colegiado do Curso estão descritas também 

no Estatuto da Universidade. 

O Colegiado de Coordenação Didática do Curso reunir-se-á periodicamente 

registrando suas atividades, decisões e as competências estabelecidas por meio de 

documentos, tais como atas e resoluções específicas. 

 

Coordenação do Curso 

 

O Coordenador do Curso é designado pelo Reitor dentre os professores do 

Departamento eleitos pela Assembleia do Curso para composição do respectivo Colegiado, 

observadas as exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores, no que se refere à 

formação e titulação e suas atribuições estão descritas no Art. 92 do Estatuto da 

Universidade.  

Compete ao coordenador do Curso: i) presidir o Colegiado; ii) executar as 

deliberações do Colegiado; iii) executar quaisquer atividades da rotina acadêmica, 

previstas no projeto pedagógico do Curso, nas normas acadêmicas ou na praxe 
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administrativa da Universidade, bem como efetivar as medidas necessárias para o seu 

cumprimento; representar o curso na diversas instâncias universitárias, quando convocado.  

 

Colegiado do Curso:  

 

Compete ao colegiado do Curso: 

a) zelar para que todos os professores garantam a integração do conteúdo de suas 

disciplinas com o projeto pedagógico do Curso;  

b) orientar, coordenar e acompanhar as atividades do Curso; 

c) estabelecer o perfil do professor de cada disciplina e solicitá-lo aos departamentos 

e, quando for o caso, representar a estes sobre a conveniência de substituição de 

docentes, tendo como parâmetros o projeto pedagógico e as áreas de concentração 

ou as linhas de pesquisa;  

d) manifestar-se sobre o projeto pedagógico do Curso e, quando for o caso, as áreas de 

concentração e as linhas de pesquisa do programa, bem como sobre suas alterações;  

e) decidir, no âmbito do respectivo Curso, sobre as questões relativas à admissão de 

alunos, por aproveitamento de estudos, incluindo transferências externa e interna, 

obtenção de novo título, complementação de estudo, reopção de curso, ingresso de 

aluno estrangeiro e reingresso de ex-aluno que não tenha concluído o curso, 

observado, em todos os casos, o disposto nas Normas Acadêmicas do Ensino de 

Graduação e de Pós-graduação Stricto Sensu da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais. 

f) deliberar, no âmbito de sua competência, sobre a proposição do projeto pedagógico 

do Curso, do correspondente currículo e de suas reformulações, nestas incluídas as 

mudanças e alterações curriculares;  

g) deliberar, no âmbito de sua competência, sobre questões relacionadas à execução 

curricular;  

h) deliberar sobre representações de alunos e professores em questões relativas às 

atividades acadêmicas; 

i) apreciar as recomendações do departamento e requerimentos dos docentes sobre 

assuntos de interesse do Curso;  
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j) promover periodicamente avaliações do Curso, a partir das políticas e diretrizes 

determinadas pelo Conselho Universitário tendo em vista as propostas da Comissão 

Própria de Avaliação da Universidade;  

k) implementar as medidas necessárias à execução do projeto pedagógico; 

l) promover a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a 

integração entre a graduação e pós-graduação;  

m) propor políticas de ensino, pesquisa e extensão ligadas ao Curso;   

n) exercer o poder disciplinar, no âmbito do Curso, nos termos do Regimento Geral;  

o) manifestar-se sobre a proposta orçamentária do Curso, e acompanhar a sua 

aplicação, após aprovação pelo órgão competente; 

p) coordenar a elaboração do relatório de atividades acadêmicas, no âmbito de sua 

competência, e encaminhá-lo às instâncias competentes para exame e deliberação;  

q) opinar sobre a proposta de admissão, alocação e dispensa do pessoal docente; 

r) planejar e coordenar o Seminário de apresentação das ênfases do Curso de 

Psicologia, para as turmas do 8º período.   

 

11.2 Coordenações do Curso 

 

11.2.1  Coordenações de Laboratórios 

 

       Cada laboratório possui um professor coordenador, que tem como pré-requisito 

ser psicólogo e pertencer ao corpo docente do Curso de Psicologia. Compete a 

coordenação de cada laboratório: 

 

a) incentivar o cadastramento de seus membros no Currículo Lattes;
 

b) divulgar as linhas de pesquisa desenvolvidas no laboratório para toda a comunidade 

acadêmica do Curso;
 

c) orientar a formulação de projetos de pesquisa dos alunos de graduação para os 

programas de fomento;
 

d) orientar o desenvolvimento de pesquisa de Iniciação Científica dos alunos;
 

e) zelar pelo cumprimento dos objetivos fundamentais do laboratório;
 

f) receber e selecionar as demandas dirigidas ao laboratório;
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g) selecionar, capacitar e supervisionar os monitores.
 

 

11.2.2 Coordenação de Extensão  

 

A coordenação de extensão executa a Política de Extensão da PUC Minas no 

âmbito do Curso de Psicologia do campus Coração Eucarístico, programa e orienta 

professores e alunos em suas atividades de extensão, estabelece relações acadêmicas 

institucionais com os núcleos temáticos da PROEX,  buscando suporte teórico 

metodológico para as ações de extensão no curso observadas as competências específicas, 

propõe ações de extensão à luz do projeto pedagógico do Curso de Psicologia, articulando, 

sempre que possível, com o ensino e a pesquisa. Tal coordenação também estabelece 

interlocução direta com o Colegiado para inserir a extensão nas atividades do curso. 

Mantém atualizadas as informações e dados sobre as atividades de extensão para efeito de 

avaliação e atualização do banco de dados; orienta e elabora a execução, monitoramento e 

avaliação dos projetos de extensão no Curso. Cabe à coordenação de extensão, ainda, 

estabelecer diálogos constantes na PROEX.   

 

11.2.3 Coordenação de Estágio  

 

É função da coordenação de estágio a execução das atividades de estágio em 

consonância com o sistema de gestão de estágios da PUC Minas. O coordenador de estágio 

visita campos e reuni com representantes de instituições para verificar possibilidades de 

realização de atividades de estágio de Psicologia e firmar parcerias com as instituições. 

Realiza, ainda, reuniões com supervisores de estágio para acompanhamento e avaliação 

das atividades durante o semestre, conforme as necessidades. O coordenador de estágio é 

responsável, ainda, pelas seguintes atividades: planejamento dos estágios para o próximo 

semestre; coordenação, planejamento e confecção da Carta de Estágio; participação no 

Seminário de apresentação das ênfases nas turmas do 8º período; participação no 

planejamento e realização da Semana da Diversidade em Psicologia; integração do estágio 

com ensino, pesquisa e extensão; discussão e resolução de problemas relacionados aos 

estágios supervisionados; analise e deferimento de relatórios e campos de estágio 

obrigatório e não obrigatórios no sistema de gestão de estágio; acompanhamento da 

realização dos estágios durante o semestre.  
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11.2.4 Coordenação de Pesquisa 

 

A coordenação de pesquisa do Curso de Psicologia atua no sentido de proporcionar 

o desenvolvimento da cultura de pesquisa no Curso, promovendo a divulgação das fontes 

de financiamento à pesquisa de professores e alunos, além de promover a capacitação dos 

alunos para elaboração de  projetos de pesquisa dos alunos e professores do Curso. À 

coordenação de pesquisa do Curso, também cabe a divulgação das pesquisas realizadas no 

Curso, e a organização de banco de dados com as pesquisas desenvolvidas; a realização de 

seminário das práticas investigativas dos Estágios Supervisionados II e III; a aproximação 

da coordenação de pesquisa do Curso de Psicologia do campus Coração Eucarístico com 

os outros cursos da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, como também com o 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu desta Faculdade  e com os outros cursos da 

Universidade. As atribuições da Coordenação de Pesquisa estão descritas no item 7.1 (A 

pesquisa no curso). 

 

11.2.5 Coordenação da Clínica 

 

Á coordenação da Clínica cabe a função de acolhimento das demandas de 

atendimento e avaliação da viabilidade de transformação das mesmas em projetos de 

estágio e a administração da clínica e seus funcionários. Tal coordenação estabelece 

diálogo permanente com a coordenação do Curso de Psicologia e com a coordenação de 

estágios, de pesquisa, de extensão e de monografia, como também com a direção da 

Faculdade de Psicologia e com os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. A 

coordenação da Clínica promove o acompanhamento dos serviços prestados pela Clínica e 

dos monitores e estagiários; é responsável técnica de laudos, relatórios, pareceres e 

documentos enviados pela clínica; divulga os trabalhos da clínica; promove a integração da 

Clínica com os outros estágios e serviços do Curso e da Universidade e com projetos da 

rede de assistência social, educacional e de
 
saúde. Tal coordenação é responsável, ainda, 

pelo planejamento e organização das jornadas da Clínica conjuntamente com a Semana da 

Diversidade em Psicologia. 
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11.2.6 Coordenação de Monografia  

 

São atribuições da coordenação de monografia: planejar e coordenar a apresentação 

dos projetos de monografia do 9º período e das bancas de apresentação das monografias do 

10º período; assinar os certificados das monografias aprovadas; supervisionar os 

monitores; acolher, quando demandado, os alunos que apresentam dificuldades com os 

professores orientadores; distribuir projetos e monografias para os professores orientadores 

e leitores; participar do seminário de apresentação das ênfases do 8ºperíodo. 

    

 

11.2.7 Coordenação da RedePsi  

 

Cabe à coordenação da RedePsi: a integração dos professores e supervisores do 

Curso que lecionam disciplinas relacionadas às subáreas delimitadas pela mesma; a 

captação e acolhimento de demandas de grupos, instituições, organizações e comunidades 

relacionadas às subáreas abarcadas pela RedePsi para desenvolvimento de projetos de 

estágios e prestação de serviços, a elaboração e acompanhamento de projetos de estágios e 

propostas de trabalho a partir das demandas levantadas; a articulação dos estágios 

obrigatórios e atividades de extensão com a RedePsi; e a integração das ações dos 

laboratórios e de outros espaços formativos do curso. 

 

 

11.2.8 Coordenação de Ênfases  

 

É função das coordenações de ênfases: acompanhar os professores no que se refere 

ao plano de ensino, realização de estágios e relação com os alunos, ao longo do semestre; 

participar do Seminário da apresentação das ênfases do 8º período; participar do 

planejamento da Semana da Diversidade; coordenar as ênfases POS e Psicologia Clínica; 

acompanhar as turmas do 9º e 10º períodos, das ênfases.   
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11.2.9 Coordenação do Pró-saúde  

 

A coordenação do Pró-saúde apresenta as seguintes atribuições: participar de 

reuniões internas e internas à PUC Minas, relativas ao Pró-saúde; participar e promover 

reuniões com professores das disciplinas vinculadas ao Pró-saúde para 

organização/fechamento de visita técnica; agendar as visitas técnicas junto à Secretaria de 

Saúde de acordo com a demanda; capacitar alunos e professores para as atividades do Pró-

saúde; planejar, organizar e divulgar os seminários do Pró-saúde; participar da Semana da 

Diversidade.    

 

11.2.10 Coordenação Assistência Psicopedagógica ( APP ) 

 

Cabe à coordenação de APP a integração do projeto de assistência psicopedagógica 

à Clínica de Psicologia do campus Coração Eucarístico; o acolhimento dos alunos de todas 

as unidades da PUC Minas, o diálogo  com a Ouvidoria e outras instâncias da 

Universidade, quando demandado; a supervisão dos estagiários e monitores envolvidos no 

projeto.  

 

 

11.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE  

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui instrumento importante para a 

formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento. Em 

sua composição e competências ele se orienta pela institucionalização dos núcleos pela 

Resolução 06/2011 da PUC Minas. Toda atividade do NDE será registrada em atas. 

 
 

11.3.1 Constituição do Núcleo Docente Estruturante 

 

No Curso de Psicologia, esse núcleo é composto pelo coordenador do curso, que 

presidirá os trabalhos, por dois professores integrantes do colegiado do Curso que 

pertençam ao próprio Departamento e por quatro professores efetivos que atuam no curso.  
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11.3.2 Atribuições do Núcleo Docente Estruturante  

 
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

 

a) acompanhar o processo de elaboração e implementação do Projeto Pedagógico do 

Curso;  

b) apresentar proposta de alteração ou mudança curricular ao coordenador do Curso, 

bem como conduzir os trabalhos de reestruturação curricular;  

c) analisar os relatórios de avaliação pertinentes ao Curso;  

d) propor melhoria das estratégias empregadas para promover a interdisciplinaridade 

no Curso; 

e) analisar a eficácia da integração dos conteúdos, levando em consideração o perfil 

do profissional proposto no Projeto Pedagógico do Curso;  

f) avaliar a adequação da proposta de perfil do egresso à abordagem teórica e prática 

do Curso e à demanda do mercado de trabalho;  

g) acompanhar a legislação vigente, especialmente as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e os mecanismos de avaliação, previstos no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES);  

h) propor estratégias de flexibilização curricular;  

i) sugerir linhas de pesquisa e de extensão para o Curso, levando em consideração as 

necessidades da graduação;  

j) propor plano de melhorias acadêmicas ao coordenador do Curso, em decorrência 

dos resultados de avaliação vinculados ao SINAES;  

l) promover estratégias de aprimoramento da articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

m) orientar os docentes no que diz respeito ao conteúdo do Projeto Pedagógico do 

Curso;  

m) assessorar a coordenação do Curso em questões que se referem à consolidação do 

Projeto Pedagógico. 

 

11.3.3 Reuniões do Núcleo Docente Estruturante 

 

As reuniões do NDE acontecem, ordinariamente, por convocação do Coordenador 

do Curso de Psicologia - campus Coração Eucarístico, uma vez por semestre e, 
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extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso ou pela maioria 

de seus membros titulares.  As decisões do NDE são tomadas por maioria simples de 

votos, com base no número de presentes. 

 

 

11.4 Monitores e Estagiários  

 

O curso conta com monitores e estagiários que se dedicam às atividades específicas 

nos Laboratórios, Clínica, RedePsi, disciplinas e Coordenações do Curso. O quadro com 

informações referentes aos monitores e estagiários do Curso encontra-se disponível no 

Sistema de Gestão de Projetos Pedagógicos (GPP). 
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12 INFRAESTRUTURA 

 

O Curso de Psicologia conta com a infraestrutura já existente da secretaria 

acadêmica, responsável pelo atendimento dos alunos, professores e funcionários, nas 

demandas relativas à gestão acadêmica e administrativa. 

A infraestrutura necessária para o funcionamento do Curso inclui: sala de 

professores, sala coordenação do Curso e estágio, sala de coordenação de monografia e 

pesquisa, sala da RedePsi, que incluem os laboratórios e coordenações de: extensão, 

laboratório de Psicologia e Educação, Psicologia Social e Direitos Humanos, Psicologia 

Organizacional, Trabalho e Orientação Profissional, Pró-Saúde, e Ênfase Psicologia, 

Organizações e Sociedade. Contamos, ainda, com uma sala para o laboratório de Estudo e 

Pesquisa em Avaliação Psicológica; uma sala de arquivo de testes psicológicos; uma sala 

de reuniões do Colegiado de Coordenação Didática do Curso, uma sala do Diretório 

Acadêmico, além das salas de aula.   

Além da secretaria acadêmica e dos espaços acima descritos, o Curso de Psicologia 

conta com a infraestrutura existente da Clínica de Psicologia, local destinado ao   

acolhimento de alunos, supervisores e a sua clientela. A infraestrutura necessária para seu 

funcionamento é a seguinte: salas de atendimento, sala de reunião de professores 

supervisores, sala da coordenação da clínica, sala do  laboratório de Estudos Clínicos, sala 

de espera, sala da secretaria e sala de estagiários. 

 Abaixo, apresentamos a relação dos laboratórios e suas respectivas disciplinas: 

 

Quadro 3 - Alocação das disciplinas por laboratórios 

 

Período Disciplina 

Número 

de alunos 

por grupo 

Laboratório 

3º Análise Experimental do Comportamento 30 

Laboratório de Análise 

Experimental do 

Comportamento e de Análise 

Aplicada do Comportamento 

4º 

 

 

Teoria Psicanalítica: Conceitos 

Fundamentais 
60 Laboratório de Estudos 

Clínicos Teorias Humanistas Existenciais: 

Conceitos Fundamentais 
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6º 

 

 

 

Teorias Humanistas Existenciais 

Teoria Psicanalítica: a Constituição do 

Sujeito 

Análise Comportamental Aplicada 

8º 

 

 

 

 

Clínica Psicanalítica I 

Psicomotricidade 

Clínica da Criança 

Psicoterapia: Abordagem Humanista-

Existencial I 

9o 

Ênfase 

Psicologia 

Clínica 

 

 

 

 

Clínica Psicanalítica II 

Intervenção e Inclusão de Pessoas com 

Necessidades Especiais 

Psicoterapia de Família I 

Psicoterapia: Abordagem Humanista-

Existencial II 

Psicoterapia da Criança 

10º 

Ênfase 

Psicologia 

Clínica 

Psicopedagogia 

Psicoterapia Comportamental Cognitiva 

Psicoterapia de Família II 

2º Psicometria  

60 

 

 

 

 

Laboratório de Estudo e 

Pesquisa em Avaliação 

Psicológica (LEPAP) 

4º 
Técnicas de Exame e Avaliação 

Psicológica I 

5º 
Técnicas de Exame e Avaliação 

Psicológica II 

7º 

 

Psicodiagnóstico 

Técnicas de Exame de Personalidade 

 

6º 
Estágios Supervisionados V e VI 

 

12 
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7º Estágio Supervisionado VII 10 

6º Estágio Supervisionado VI 12 
Laboratório do Pró-Saúde 

1º Teorias do Desenvolvimento da Criança 

60 

 

 

 

Laboratório de Psicologia e 

Educação (LAPE) 

2º Psicologia da Aprendizagem 

3º 

 
Teorias da Adolescência e da Juventude 

4º 

 
Psicologia e Educação 

7º 

 

Psicologia e Processos de Ensino 

Aprendizagem 

8º Psicomotricidade 

10º 

Ênfase 

Psicologia 

Clínica 

Psicopedagogia 

3º Psicologia, Trabalho e Organizações 

60 

Laboratório de Psicologia 

Organizacional, Trabalho e 

Orientação Profissional 

(LaPTOP ) 

4º Teorias e Processos Grupais 

5º Psicologia Organizacional 

7º Orientação Profissional 

8º 

 

Psicologia e Gestão: Acompanhamento e 

Desenvolvimento de Pessoas 
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9º 

Ênfase 

POS 

 

 

 

 

Psicologia e Comportamento 

Organizacional 

Intervenções Psicossociais 

Saúde Mental e Trabalho 

Estágio Supervisionado XI – Psicologia, 

Organização e Sociedade 
3 

Estágio Supervisionado XII – Psicologia, 

Organização e Sociedade 

10º 

Ênfase 

POS 

Clínica do Trabalho 

60 Negociações e Relações Trabalhistas 

Psicologia, Cultura e Análise 

Organizacional 

Estágio Supervisionado XIII – Psicologia, 

Organização e Sociedade 

3 

Estágio Supervisionado XIV – Psicologia, 

Organização e Sociedade 

3º Psicologia Social 

60 Laboratório de Psicologia 

Social e Direitos Humanos 

6º Psicologia Institucional 

7º Perspectiva Sócio-histórica da Psicologia 
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9º 

Ênfase 

POS 

 

 

Projetos Psicossociais 

 

 

10º 

Ênfase 

POS 

 

Subjetividade e Sociedade 

Contemporânea 

 

 

12.1 Tecnologias da Informação e Comunicação  

 

É de grande importância a contextualização do uso das tecnologias no curso de 

Psicologia.  Além disso, sabe-se que o uso do computador e da internet auxilia os alunos 

no ingresso em novas comunidades e culturas, no enfrentamento de problemas 

significativos e no trato de situações de injustiça social. Os educadores podem ajudar os 

alunos a dominar o amplo conjunto de letramentos necessários para a era da informática. 

Esse princípio é observado em dois tipos diferentes de programas: educação por via da 

informática e educação reforçada pela informática. Neste sentido, a PUC Minas oferece 

recursos computacionais aos seus alunos, permitindo-lhes: 

a) utilizar os laboratórios de informática para estudos e pesquisas; 

b) aplicar os conhecimentos obtidos por meio dos softwares disponibilizados nos 

laboratórios de informática; 

c) utilizar o Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) para apoio ao ensino presencial; 

d)  usar ferramentas computacionais para apoio ao ensino à distância (para aqueles 

que fizerem essa opção); 

e) acessar a rede de internet sem fio (wireless); 

f) ter disponível um e-mail institucional no formato: nome@sga.pucminas.br (toda 

comunicação da PUC Minas é feita por meio deste canal); 
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g)  acessar o sistema de gestão de biblioteca “pergamum” via Internet e nos 

computadores disponíveis na biblioteca e laboratórios; 

h) acessar o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e demais bases de dados e outras consultas acadêmicas. 

Esse acesso ao portal também é disponibilizado para acesso aos alunos em suas 

residências. 

i)   assistir aulas com conteúdo ministrado via projetor multimídia. 

 

Os alunos podem, ainda, utilizar a internet nos laboratórios de informática, nos 

dispositivos portáteis como notebook, tablet e celular, utilizando a rede wireless ou 

cabeada. Por meio do SGA, os alunos podem acompanhar diariamente o seu desempenho 

acadêmico, ter acesso a materiais didáticos e planos de ensino catalogados de acordo com 

as disciplinas, documentos relativos ao Curso (por exemplo, o plano de ensino). Os alunos 

podem se comunicar com os colegas e com o professor via SGA, por meio de mensagens 

ou e-mails; podem participar de fóruns de discussão. 

Com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no ambiente 

universitário pretende-se desenvolver, entre outras, as seguintes competências: 

a) espírito crítico em relação às vantagens e os limites do uso das  TICs; 

b)  comunicar-se com a ajuda de ferramentas multimídia; 

c) usar as TICs para  troca de informação; 

d) apropriar e utilizar as TICs para aprendizado; 

e) utilizar as TICs para o desenvolvimento de pesquisas e investigações dentro das 

áreas do curso. 

 

 

12.2Acessibilidade  

 

O acesso aos lugares públicos é um direito de qualquer cidadão. Da mesma forma, a 

acessibilidade aos espaços nas instituições de ensino superior pressupõe, além de política 
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institucional específica para esse atendimento, respeito à dignidade humana. O esforço do 

conjunto de diversos atores sociais para propiciar o acesso e a permanência de alunos, 

funcionários e docentes tem se destacado como uma política da PUC Minas e transcende o 

cumprimento legal sobre a questão, sendo um compromisso de responsabilidade social. 

Nesse sentido, a PUC Minas, em atendimento à regulamentação da Constituição 

Federal de 1988; à Lei n° 9.394/96 (LDB); ao Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro 

2004; à Portaria do MEC n° 3.298 de 2003; à Portaria n° 3.284 de 2003; à NBR 9050/2004 

(ABNT), principalmente, criou condições de acesso, de permanência e atendimento de 

estudantes com diferentes necessidades especiais. Frente às exigências e dificuldades de 

atendimento à legislação pertinente, a Universidade não mediu esforços para encaminhar 

ações educativas, adequação de ambientes, espaços e edificações em atendimento aos 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, e, ainda, à inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

Esse esforço da comunidade acadêmica é mais do que um empreendimento da 

logística, da infraestrutura, dos ambientes, é uma ação educativa. Assim, constitui um 

processo contínuo e requer uma permanente atenção de setores específicos da 

Universidade.  

É importante ressaltar a instituição do “Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com 

Necessidades Educacionais Especiais - NAI”, criado pela Portaria 011/2004, de 26 de 

março de 2004, passando a integrar a Secretaria de Ação Comunitária da PUC Minas. Sua 

atuação ocorre em contextos específicos de atendimento e apoio aos alunos com 

necessidades especiais que ingressam na Universidade, por meio do desenvolvimento de 

atividades que viabilizem maior acessibilidade e consequentemente maior sucesso na vida 

acadêmica.  

 O setor de infraestrutura e logística, com base na legislação e normas internas, 

cuida da adequação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos às condições de 

acessibilidade. Além de garantir o direito a todas as pessoas, independentes de suas 

condições pessoais, a Universidade se esforça para enfrentar esse desafio com eficiência, 

considerando as especificidades de cada uma de suas unidades acadêmicas.  
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12.3 Biblioteca  

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas PUC Minas (SIB PUC Minas), é composto por 

unidades e campi, a saber: (Arcos, Barreiro, Betim, Contagem, Coração Eucarístico, 

Guanhães, Poços de Caldas, Praça da Liberdade, São Gabriel, Serro e  Uberlândia) e quatro 

polos de atendimento – EAD (Juiz de Fora, Pirapora, Teófilo Otoni e Mariana). É de livre 

acesso para uso dos recursos e serviços oferecidos em suas dependências, desenvolvendo 

um importante papel na inclusão social e cultural, contribuindo decisivamente na formação 

profissional e humanista da comunidade institucional. 

O acervo do SIB PUC Minas é composto por várias categorias de materiais: livros 

(impressos e eletrônicos), periódicos nacionais e estrangeiros (impressos e eletrônicos), 

monografias, teses, dissertações, catálogos técnicos, CD’s, DVDs, disquetes, filmes, fitas 

cassete, fitas de vídeo, folhetos, mapas, normas técnicas, projetos, slides, recortes de 

jornais e apostilas, referentes às diversas áreas do conhecimento, prestando suporte ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. A política de atualização do acervo está centrada nos 

objetivos da comunidade acadêmica: ensino/pesquisa/extensão. 

O processo de seleção e aquisição para expansão e atualização do acervo é 

centralizado e ocorre semestralmente, permitindo uma previsão de recursos planejada, 

assim como a disponibilização de material bibliográfico de acordo com o calendário letivo 

PUC Minas. Sua elaboração efetua-se a partir da integração entre o Sistema de Gestão 

Acadêmica (SGA) e o Setor de Seleção e Aquisição da Biblioteca Central do campus 

Coração Eucarístico, por meio do sistema Pergamum.  

A Biblioteca realiza uma avaliação qualitativa e quantitativa do acervo baseada em 

instrumentos como os relatórios de reserva, nos quais são indicadas quais as obras mais 

utilizadas no semestre, assim como a participação ativa dos usuários, por intermédio das 

sugestões e críticas feitas por meio de terminais de consulta ou pela nossa página na 

internet.  

O SIB PUC Minas disponibiliza acesso integral e remoto a diversas bases de dados 

de referência e textos completos, em que se destacam:  

a) Portal de Periódicos da CAPES (Multidisciplinar); 

b) CIAO (Relações Internacionais); 

c) Eric (Educação);  

d) Free Medical Journals (Médica e Biomédica). 

http://www.eric.ed.gov/
http://www.freemedicaljournals.com/
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e) GGI (Legislação fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista); 

f) IEEE  (Engenharias e Ciência da Computação); 

g) Indexpsi - (Psicologia); 

h) ACUNS – Academic Council on the United Nations System (Relações 

Internacionais); 

i) PubMed (Médica e Biomédica); 

j) Scielo  (Multidisciplinar); 

k) Science Direct (Multidisciplinar). 

 

Os conteúdos curriculares devem ser trabalhados por meio da pesquisa, extensão e 

ensino, sendo esses três aspectos alicerçados nos conhecimentos expostos em bibliografias 

relevantes e constantemente atualizadas. O acervo bibliográfico representa para os 

discentes um local de busca do conhecimento seminal, sendo ali um dos primeiros contatos 

do estudante com a área de estudo. 

 

  

http://www.bvs-psi.org.br/scripts/wxis.exe/bvs/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=INDEXPSI&lang=p
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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de subjetivação 1500 - 1900. 4.ed. São Paulo: EDUC, 1999. 173p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1. PENNA, Antônio Gomes. História das ideias psicológicas. Rio de Janeiro: Zahar, 

1981. 151p. (Disponível no Acervo). 



 

114 
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(Disponível no Acervo). 

5. SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Historia da psicologia moderna. 5. 

ed., rev. e ampl. São Paulo: Cultrix, 1994. 439p. (Disponível no Acervo). 
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desigualdade social. São Paulo Atlas 2002 ISBN 9788522466047. (Plataforma de 
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2. BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: 
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Minas). 



 

115 
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Fontes, 1998. xv, 191p. ISBN 8533608187 (Disponível no Acervo). 
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de Janeiro: Vozes, 2011. 207 p. ISBN 9788532621627 (Disponível no Acervo). 
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ISBN 9788535627381 (Disponível no Acervo). 
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Artmed, 2006. (Plataforma de livros eletrônicos PUC Minas) 
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(Disponível no Acervo). 

2. JOSAPHAT, Carlos. Ética mundial: esperança da humanidade globalizada. 

Petrópolis: Vozes, 2010. 631 p. ISBN 9788532639950 (Disponível no Acervo). 

3. KÜNG, Hans. O princípio de todas as coisas: ciências naturais e religião. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2007. 288 p. ISBN 9788532634481 (Disponível no Acervo). 

4. MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 18. 

ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 128 p. ISBN 9788528607642 (Disponível no 

Acervo). 

5. PASSOS, João Décio; SOARES, Afonso Maria Ligorio (Org.). Doutrina social e 

universidade: o cristianismo desafiado a construir cidadania. São Paulo: Paulinas, 

2007. 257 p. ISBN 9788535609578 (Di 

6. sponível no Acervo). 
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NEUROFISIOLOGIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2012 1 recurso 

online ISBN 978-85-277-2407-4. (Plataforma de livros eletrônicos  PUC Minas). 

2. SHERWOOD, Lauralee. Fisiologia humana: das células aos sistemas. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. xvii, 847 p. ISBN 9788522108053 (Disponível no Acervo). 

3. BERNE, Robert M. et al. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2000. 

1034p. ISBN 8527705591 (Disponível no Acervo). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1. STANFIELD, Cindy L. Fisiologia humana. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson Education 

do Brasil, c2014. xx, 924 p. ISBN 9788581436340. 

2. DAMÁSIO, António R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São 

Paulo: Companhia das Letras, c1994. 330p. ISBN 8571645302 (Disponível no 

Acervo). 

3. GUYTON, Arthur C. Neurociência básica: anatomia e fisiologia. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, c1993. 345p. ISBN 8527702584 (Disponível no Acervo). 

4. HERCULANO-HOUZEL, Suzana. O cérebro nosso de cada dia: descobertas da 

neurociência sobre a vida cotidiana. 4. ed. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2002. 206p. 

ISBN 8588782014 (Disponível no Acervo). 

5. LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. 

São Paulo: Atheneu, 2001. 698p. ISBN 857379383X (Disponível no Acervo). 

NEUROANATOMIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. xvi, 351 p. ISBN 9788527718431 (Plataforma de livros eletrônicos 
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2. ROCHA, Marco Antônio; ROCHA JÚNIOR, Marco Antônio; ROCHA, Cristiane 

Franklin. Neuroanatomia. Rio de Janeiro: Revinter, c2003. 161 p. ISBN 8573096853 
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3. WOLF-HEIDEGGER, Gerhard; KÖPF-MAIER, P. Atlas de anatomia humana: 
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superior. 22. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 416 p. V1. 

ISBN 8527711788 (Disponível no Acervo). 
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qualitativa: construção teórico-epistemológica, discussão comparada e aplicação nas 
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