
Currículo 1/307 (noite) e 1/308 (tarde e noite)  
 
 
Nível I - 26 créditos  
 
Fundamentos Epistemológicos e História da Psicologia  
Ementa: Caracterização dos diferentes paradigmas de ciência e suas repercussões na Psicologia. 
Compreensão da epistemologia e história dos diferentes períodos que influenciaram o surgimento e a 
consolidação da Psicologia enquanto teóricos sobre ciência. Descrição dos aspectos históricos e principais 
conceitos das diferentes perspectivas de ser humano na Psicologia. Perspectivas atuais e contextualização 
da Psicologia da realidade brasileira. 
 
Psicologia Geral Experimental I  
Ementa: Estudo dos antecedentes filosóficos e históricos para o estudo dos processos psicológicos básicos. 
Caracterização teórica e empírica dos processos psicológicos básicos: consciência e atenção, percepção, 
representação mental, emoção, motivação, linguagem. 
 
Introdução à Pesquisa em Psicologia  
Ementa: Introdução à produção de conhecimento científico em Psicologia. Exame de questões sobre ética 
na pesquisa. Comparação entre os métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa empírica. Apresentação 
aos diferentes níveis de pesquisa: exploratório, descritivo e explicativo. Caracterização das comunicações 
científicas.  
 
Psicologia do Desenvolvimento  
Ementa: Ciclo vital do ser humano. Características e transformações desde a fecundação até a morte. 
Personalidade: implicações psíquicas, biológicas, sociais e culturais. 
 
Análise Experimental do Comportamento  
Ementa: Definição e histórico da Análise Experimental do Comportamento (AEC). O método experimental e 
os fundamentos teóricos e tecnológicos da AEC: Condicionamentos Reflexo e Operante. Ênfase na prática 
da pesquisa experimental em Laboratório. 
 
Psicofisiologia  
Ementa: Disciplina de caráter teórico que visa apresentar ao aluno conceitos básicos de fisiologia e 
correlacioná-los com situações do cotidiano de forma a explicar alterações fisiológicas provocadas por 
diferentes estados emocionais (estresse, depressão, ansiedade, medo, dor e outros). Estuda as funções 
desempenhadas pelo sistema nervoso e endócrino a partir dos conceitos de bioeletrogênese, ação de 
neurotransmissores e hormônios. Visão sistêmica do sistema cardiovascular, respiratório, digestório e renal. 
 
Psicologia Social  
Ementa: Estudo das produções teórico-metodológicas do campo da Psicologia Social, a partir do exame 
crítico-reflexivo de diferentes paradigmas: positivismo, crítico, construcionista e histórico-cultural. 
Construção do sujeito nas relações micro e macro contextuais da sociedade.  
 
Ética, Legislação e Atuação Profissional  
Ementa: Fundamentos da psicologia como ciência e profissão. Processos de formação das identidades 
profissionais dos psicólogos. Contextualização e especificidades do trabalho do psicólogo. Órgãos 
representativos de classe, legislação da profissão e desdobramentos legais vinculados ao exercício 
contextualizado da psicologia. Códigos e instrumentos legais vinculados à cidadania 
 
 
Nível II - 28 créditos  
 
Psicologia Geral Experimental II 
Ementa: Estudo dos processos psicológicos básicos: memória, resolução de problemas, julgamento e 
tomada de decisão. Foco na complementaridade existente entre o psicológico, o biológico e o cultural. 
 
Fundamentos e Medidas em Avaliação Psicológica 
Ementa: História dos testes psicológicos e do processo de avaliação psicológica. Fundamentos e níveis de 
medida em Psicologia. Características básicas dos instrumentos psicométricos e projetivos. Procedimentos 
estatísticos utilizados na padronização, precisão e validade dos instrumentos de avaliação psicológica 



(estudo das propriedades psicométricas). Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos do Conselho Federal 
de Psicologia.  
 
Antropologia Social  
Ementa: Introdução de conceitos básicos da Antropologia como subsídio para sensibilização do olhar sobre 
a realidade social. Estudo dos pontos comuns e/ou de vizinhança entre a Antropologia e a Psicologia. 
Reflexão acerca de noções coletivas e individuais bem como introdução dos fatores histórico-culturais 
constitutivos e presentes no pensamento e dinâmica das sociedades ocidentais contemporâneas. 
 
Metapsicologia Psicanalítica  
Ementa: Psicanálise: origem, história e desenvolvimento do pensamento freudiano. Concepções teóricas e 
técnicas posteriores. Psicanálise na contemporaneidade. A Psicanálise como teoria, método e técnica. 
Conceitos metapsicológicos fundamentais: Inconsciente, Sexualidade, Tópicas freudianas. 
 
Genética Humana Aplicada à Psicologia 
Ementa: Busca de compreensão dos diferentes modelos genéticos e do papel da hereditariedade no 
desenvolvimento humano, bem como da origem de seus transtornos mentais e comportamentais. 
Estabelecimento de relações entre as causas da variabilidade genética e das manifestações fenotípicas 
individuais,  
definidas pela herança genética ou relacionadas à interação com o ambiente.         
                                                                                       
Estatística Aplicada à Psicologia  
Ementa: Estatística e Pesquisa. Níveis de Medição. Séries Estatísticas. Distribuições de Freqüências. 
Gráficos. Medidas. Probabilidade. Amostragem. Noções de Estimação. Teoria da Decisão. Correlação. 
 
Psicoendocrinologia  
Ementa: Sistema Endócrino e sua repercussão anátomo-fisiológica e comportamental no ser humano. 
Glândulas hipófise, tireóide, paratireóides, supra-renal, pâncreas, gônadas e suas relações com o 
neurológico, psicológico e estresse.  
 
Psicologia da Aprendizagem  
Ementa: Estudo das teorias e estratégias de aprendizagem, com o referencial teórico da Psicologia 
Cognitiva. Caracterização dos processos auxiliares de aprendizagem. Aplicações da Psicologia da 
Aprendizagem na vida cotidiana. Definições para Metacognição. 
 
Teorias Humanista-Existenciais  
Ementa: Epistemologia, origem e pressupostos básicos das escolas psicológicas de base humanista-
existencial e fenomenológica. A compreensão da personalidade para a Abordagem Centrada na Pessoa e 
Gestalt-terapia.  Principais conceitos, autores e desdobramentos teóricos na atualidade.  
 
Prática em Psicologia I (60h) 
Ementa: Abordagem teórico-prática com ênfase na observação, integrando as diferentes perspectivas 
propostas pelas disciplinas cursadas e em curso até o momento. Desenvolvimento da capacidade de análise 
e crítica, das habilidades básicas para a realização de investigação científica, do processo de aprendizagem 
e relacionamento humano, através de produção técnico-científica. 
 
 
NÍVEL III - 28 créditos  
 
Psiconeurobiologia 
Ementa: Conceitos de Neuropsicologia. Conteúdos de neuropsicologia e de neurologia necessários à 
compreensão de aspectos neurobiológicos do psiquismo, de doenças neurológicas e de algumas patologias 
psiquiátricas. Sistema Nervoso: classificação, estrutura e funções. Relações entre as áreas cerebrais e 
funções corticais. Bases morfológicas da atividade emocional. Neurociências. Quadros clínicos. Avaliação 
neurológica. 
 
Teorias Sociocognitivas 
Ementa: Estudo da relação entre desenvolvimento e aprendizagem na concepção sócio-interacionista de 
Lev Vygotsky e na epistemologia genética de Jean Piaget. Análise dos fundamentos culturais no 
desenvolvimento cognitivo e na avaliação da organização mental na infância e adolescência. Reflexão sobre 



a intervenção psicológica, de acordo com essas abordagens teóricas e suas repercussões sobre o processo 
de desenvolvimento sócio-cognitivo. 
 
Teorias e Modelos Comportamentais e Cognitivos  
Ementa: Fundamentos históricos e teóricos usados no entendimento dos modelos usados nas abordagens 
cognitivas e comportamentais. O entendimento dos processos cognitivos, emocionais e comportamentais 
dentro dos principais destes aportes teóricos. Os substratos advindos da Neurociência na explicação desses 
fenômenos.     
 
Psicologia dos Grupos I 
Ementa: Compreensão dos princípios norteadores dos processos grupais. Estudo das principais concepções 
dos processos e os organizadores dos grupos desde o ponto de vista da Psicanálise, da Psicossociologia, da 
dinâmica de grupo, da teoria Ecossistêmica, do Humanismo, do Psicodrama e da Teoria Cognitiva 
Comportamental. 
 
Psicologia e Contexto Social 
Ementa: Estudo de questões teóricas e práticas da Psicologia Social na sociedade contemporânea: saúde, 
exclusão/inclusão, política,  violência, identidades, cultura, trabalho, processos de subjetivação, mídia e 
comunicação. 
 
Psiquismo e Subjetividade em Psicanálise 
Ementa: Processo de constituição psíquica. Especificidades intra e interpsíquicas nas etapas da vida. A 
construção de subjetividade na vida amorosa, laborativa e no lazer.  
 
Avaliação Psicológica: Funções Cognitivas 
Ementa: Estudo de técnicas de maior abrangência para avaliação das funções cognitivas, envolvendo 
múltiplos fatores, diferentes faixas etárias, com diversificadas aplicações na psicologia. 
 
Psicofarmacologia 
Ementa: Principais psicofármacos utilizados no tratamento dos distúrbios psíquicos. Tratamentos 
combinados entre Psicofarmacologia e Psicoterapia. 
 
 
NÍVEL IV - 28 créditos  
 
Fundamentos e Técnicas de Entrevista 
Ementa: Definição e caracterização da entrevista psicológica como estratégia e como campo de 
investigação. Descrição da entrevista a partir das diferentes estruturas, objetivos, técnicas, intervenções e 
modalidades de comunicação. Utilização em diferentes áreas da Psicologia. Compreensão dos fenômenos 
que ocorrem na relação entrevistador e entrevistado e aspectos éticos implicados. 
 
Psicologia Comunitária 
Ementa: Conceitos de comunidade. Comunidade e Psicologia. Análise e crítica do conhecimento teórico e 
das práticas relativas à Psicologia Comunitária. Estudo crítico da história, das concepções e das 
intervenções nesse campo de atuação. 
 
Psicopatologia Descritiva I  
Ementa: Histórico da psicopatologia. Identificação e reconhecimento dos diferentes sintomas nas funções 
mentais e dos transtornos clínicos por meio do exame do estado mental com enfoque na abordagem 
descritiva. Organização dos sistemas de avaliação: DSM – IV-TR, CID – 10, GAP e classificação diagnóstica.  
 
Teoria e Prática Humanista Existencial I 
Ementa: Teoria e prática em psicoterapia na abordagem fenomenológico-existencial em diferentes 
contextos: Abordagem Centrada na Pessoa, Gestalt, Counseling e transtornos psicossomáticos. Reflexão 
acerca da atitude política na relação de ajuda e nas relações interpessoais em geral; aquisição da atitude e 
compreensão diagnóstica processual. 
 
Avaliação Psicológica: Técnicas Projetivas I 
Ementa: História e bases teóricas das técnicas projetivas. Descrição e considerações gerais sobre a 
administração, interpretação e indicações das técnicas projetivas gráficas e das técnicas aperceptivas ou 
de contar histórias. 



 
Psicologia dos Grupos II 
Ementa: Estabelecimento de relações entre as concepções teóricas dos processos grupais e suas 
aplicações. Desenvolvimento de habilidades para observação, descrição,  análise, compreensão e 
formulação de hipóteses diagnósticas e intervenção em grupo, de acordo com os pressupostos 
Psicossociológicos, Psicanalíticos, Psicodramáticos, Eco-sistêmicos, Humanistas, Cognitivo-comportamentais 
e da Dinâmica de Grupos. 
 
Contextos e Técnica Psicanalítica 
Ementa: Conceitos fundamentais da Psicanálise como técnica. Os diversos contextos e as intervenções na 
Psicanálise. A entrevista e a escuta: conceitos e implicações. Abstinência, atenção flutuante/ associação 
livre. Diagnóstico em Psicanálise. O processo analítico: etapas e fenômenos.  
 
Avaliação Psicológica no Contexto Profissional 
Ementa: A avaliação psicológica como tarefa do/a psicólogo/a. Suas características e etapas em diferentes 
contextos profissionais como a clínica, a neuropsicologia, o trânsito, a prática forense e a orientação 
profissional. Entrevistas, definição de objetivos, plano de avaliação, bateria de testes, devolução de 
resultados, elaboração de documentos conforme o Conselho Federal de Psicologia. 
 
Prática em Psicologia II (60h) 
Ementa: Abordagem teórico-prática com ênfase nos diferentes contextos de atuação do Psicólogo. 
Desenvolvimento da capacidade de análise e crítica, das habilidades básicas para a realização de 
investigação científica, do processo de aprendizagem e relacionamento humano, através de produção 
técnico-científica. 
 
Disciplina Eletiva I - Língua Brasileira de Sinais 
Ementa: Estudo teórico e prático dos aspectos de aquisição e desenvolvimento da Libras. Análise dos 
fatores socioculturais da comunidade surda. 
 
 
NÍVEL V - 28 créditos  
 
Psicoterapia Comportamental e Cognitiva I 
Ementa: Evolução histórica das técnicas de moduficação do comportamento até o paradigma cognitivo em 
psicologia clínica. Axiomas fundamentais e estruturação do processo psicoterápico no modelo 
comportamental e no modelo da terapia cognitiva. Principais modelos psicopatológicos e estratégias para a 
mudança de trantornos mentais, como transtornos de humor e transtornos de ansiedade.  
 
Saúde Coletiva  
Ementa: História das políticas de saúde no Brasil com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). Modelos de 
Atenção à Saúde. Saúde da família. Planejamento em saúde. Educação em saúde. Fundamentos de 
Epidemiologia. Exercício profissional do psicólogo na atenção à saúde, numa perspectiva critica e reflexiva 
da prática interdisciplinar. Saúde Mental. A humanização e a integralidade do cuidado em saúde. Trabalho 
interdisciplinar em projetos de promoção da saúde. 
 
Psicologia da Família 
Ementa: A família na contemporaneidade. As novas configurações familiares. A abordagem da família em 
diferentes contextos de trabalho do psicólogo. 
 
Psicopatologia Descritiva II 
Ementa: Avaliação e classificação diagnóstica das manfestações clinicas e suas diferentes caracteristicas e 
critérios presentes nos transtornos mentais, seguindo o enfoque na abordagem descritiva, através dos  
sistemas de avaliação: DSM – IV-TR, CID – 10, GAP .  
 
Clínica Psicanalítica I  
Ementa: Conceitos da psicanálise: Inconsciente, Pulsão, Narcisismo, Édipo. Psicopatologia Psicanalítica: a 
noção de sintoma. Neurose, perversão e psicose. Padecimentos do corpo. Defesas: recalcamento, repúdio e 
desmentida. Contribuições da escola inglesa, francesa e americana. 
 
 
 



Prática em Psicopatologia (80h) 
Ementa: Relação teoria e prática. Observação e identificação dos diversos quadros psicopatológicos 
desenvolvidos nas disciplinas de Psicopatologia Descritiva I e II. Atividade supervisionada na Universidade e 
desenvolvida em locais da comunidade que atendam portadores de alterações psicológicas. Realização de 
um estudo de caso e de trabalho teórico-prático. 
 
Teoria e Prática Humanista II 
Ementa: A entrevista, a psicoterapia e a relação na Terapia Centrada na Pessoa e na Gestalt-terapia. Suas 
variações conforme a faixa etária. Conhecimento e vivência da prática das atitudes e intervenções 
centradas na pessoa e das técnicas gestálticas. 
 
Avaliação Psicológica: Técnicas Projetivas II 
Ementa: Compreensão do histórico e  das bases teóricas das técnicas de manchas de tinta. Conhecimentos 
sobre a aplicação, classificação e interpretação da técnica de Rorschach de acordo com o Sistema 
Compreensivo (Exner). Caracterização do teste Zulliger através da apresentação e discussão de casos. 
 
 
NÍVEL VI - 30 créditos  
 
Prática em Avaliação Psicológica (80h) 
Ementa: Relação teoria e prática dos aspectos que envolvem a avaliação psicológica desenvolvida em 
instituições da comunidade e supervisionada na Faculdade. 
 
Políticas Sociais e Psicologia 
Ementa: Estudos dos elementos históricos das políticas e dos movimentos sociais. Políticas públicas e 
políticas sociais. A atuação do psicólogo no âmbito das políticas sociais, nos campos da saúde, educação, 
assistência social, trabalho, habitação, justiça, mobilidade urbana e gênero do contexto brasileiro. 
 
Psicologia do Trabalho I  
Ementa: Conhecimento teórico-prático sobre a evolução da concepção do trabalho e desdobramentos da 
psicologia organizacional. História das relações sociais de produção. Análise da cultura, clima e diagnóstico 
organizacional. Identificação dos processos de gestão, mudança e transformação social nas organizacões. 
Temas e questões atuais da psicologia no contexto organizacional, promovendo uma visão crítica sobre o 
papel do(a) psicólogo(a). 
 
Psicologia Escolar e Educacional I  
Ementa: Análise dos processos escolares e educacionais, suas funções, seus métodos e suas tendências. O 
psicólogo como agente promotor de saúde dos processos evolutivos de aprendizagem e institucionais.  
 
Psicoterapia Comportamental e Cognitiva II 
Ementa: Integração dos pressupostos teóricos, modelos explicativos e estratégias psicoterapêuticas para os 
transtornos de personalidade, disfunções sexuais, transtornos alimentares e comportamentos dependentes. 
 
Psicologia e Instituições 
Ementa: Instituições sociais, organizações e suas articulações. Psicologia e instituições. Promoção e 
prevenção de saúde nas instituições. Psicologia Institucional e psicohigiene. A dinâmica das relações 
institucionais. Abordagens em Psicologia Institucional. 
 
Clínica Psicanalítica II 
Ementa: Especificidades da teoria, psicopatologia e técnica psicanalítica nas diversas etapas da vida. 
Intervenções psicanalíticas no contexto social.  
 
Psicopedagogia Terapêutica  
Ementa: Contextualização da Psicopedagogia no campo terapêutico, considerando os problemas de 
aprendizagem em seus diferentes níveis. Estudo do diagnóstico psicopedagógico com materiais de avaliação 
dos processos cognitivo, psicossocial e motor na aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos. 
Aplicação e análise dos testes apresentados para viabilizar o trabalho preventivo e/ou terapêutico em 
espaços de ensino formal, não formal e informal. 
 
 



 
 
 
NÍVEL VII - 17 créditos 
 
Psicologia Escolar e Educacional II 
Ementa: Bases teóricas vinculadas às ações do psicólogo na escola. Intervenções junto à direção, 
professores, pais, alunos e equipe multidisciplinar. Assessoramento e aconselhamento. Projetos preventivos 
direcionados à comunidade educacional. 
 
Psicologia do Trabalho II  
Ementa: Compreensão e reflexão sobre a evolução da Gestão de Pessoas nas organizações. Análise de 
intervenções como o recrutamento e a seleção; integração, acompanhamento funcional, avaliação de 
desempenho, treinamento e desenvolvimento, entrevista de desligamento, dentre outros;  caracterização 
da práxis do psicólogo nas áreas de Recursos Humanos e consultoria interna e externa em diferentes 
instituições. 
 
Psicologia da Saúde 
Ementa: Introdução à epistemologia da Psicologia da Saúde. Conceituação, enfoques teóricos e 
metodológicos da área. Estudo sobre a produção de sentidos e as práticas em saúde. Do Modelo Biomédico 
ao Modelo Biopsicossocial. Modelo de crenças na saúde. Estilo de vida. Qualidade de vida. Psicologia do 
Exercício Físico. Comportamentos de risco e de saúde. Processos de saúde e adoecimento. A relação equipe 
de saúde – usuários. Abordagens psicológicas de promoção, prevenção e reabilitação em saúde.  A adesão 
ao tratamento.  
 
Estágio Supervisionado Específico em Psicologia AI  
Ementa: Integração teórico-prática de conhecimentos, habilidades e atitudes para uma prática profissional 
a ser desenvolvida em contextos e/ou instituições formais ou informais. Atividades desenvolvidas com 
supervisão local e na Universidade. 
 
 
NÍVEL VIII - 17 créditos 
  
Estágio Supervisionado Específico em Psicologia AII  
Ementa: Integração teórico-prática de conhecimentos, habilidades e atitudes para uma prática profissional 
a ser desenvolvida em contextos e/ou instituições formais ou informais. Atividades desenvolvidas com 
supervisão local e na Universidade. 
 
Teorias e Intervenções em Terapia de Familia 
Ementa: Fundamentos da teoria Sistêmica para compreensão e intervenção na família. Diferentes níveis de 
intervenção familiar: orientação, assessoramento e psicoterapia. A terapia e a co-terapia na abordagem 
sistêmica. Técnicas de intervenção em família.  A terapia de casal na abordagem sistêmica. 
 
Intervenção Psicossocial  
Ementa: Transformação psicossocial e contexto sócio-político-cultural e histórico. Aspectos éticos, 
conceituais e metodológicos. Elaboração e avaliação de programas sociais e comunitários. Teoria e prática 
da intervenção psicossocial. Instrumentos de diagnóstico, intervenção e avaliação do trabalho psicossocial. 
Pesquisa-ação e pesquisa- intervenção. 
 
Pesquisa em Psicologia I  
Ementa: Métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa. Tipos de pesquisa. Procedimentos 
metodológicos e éticos do trabalho de conclusão de curso. Planejamento do trabalho de conclusão de 
curso. 
 
Humanismo e Cultura Religiosa 
Ementa: Fenômeno religioso sob o ponto de vista antropológico e cultural. Grandes religiões mundiais e 
principais religiões do Brasil. Introdução histórica da principal corrente religiosa no mundo ocidental e 
tradição bíblica. Jesus Cristo e seu tempo. A igreja de Cristo na história e nos dias de hoje. A prática da fé 
cristã no culto e na ética. A perspectiva global da visão cristã de ser humano e de mundo. 
 
 



NÍVEL IX - 17 créditos 
 
Estágio Supervisionado Específico em Psicologia BI  
Ementa: Integração teórico-prática de conhecimentos, habilidades e atitudes para uma prática profissional 
a ser desenvolvida em contextos e/ou instituições formais ou informais. Atividades desenvolvidas com 
supervisão local e na Universidade. 
 
Pesquisa em Psicologia II 
Ementa: Execução do Trabalho de Conclusão de Curso com base no projeto desenvolvido em Pesquisa em 
Psicologia I. 
 
Filosofia e Bioética 
Ementa: A introdução aos principais temas da História da Filosofia, estimulando a atitude reflexiva 
presente no filosofar: o sentido da condição humana nos diversos aspectos do tratamento da temática 
antropológica - história, a liberdade, a subjetividade, a intersubjetividade e os valores. A Ética Geral 
relacionada com problemas específicos e atuais. A ética aplicada e suas relações entre ciência e 
tecnologia, ecologia, economia, política e comunicação. Repercussões das reflexões propostas no campo 
social e profissional. 
 
 
NÍVEL X - 11 créditos  
 
Estágio Supervisionado Específico em Psicologia BII 
Ementa: Integração teórico-prática de conhecimentos, habilidades e atitudes para uma prática profissional 
a ser desenvolvida em contextos e/ou instituições formais ou informais. Atividades desenvolvidas com 
supervisão local e na Universidade. 
 
Sociologia Aplicada à Psicologia 
Ementa: Análises críticas da sociedade contemporânea, fundamentadas na relação indivíduo/sociedade. 
Estudo do reflexo das transformações da sociedade ocidental no processo de produção de identidades 
sociais e individuais. Análise de movimentos sociais reveladores de certas tensões experimentadas por 
nossa sociedade. 


