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1. Apresentação
1.1. Contextualização da FPM
Dados da Mantenedora:
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Nome:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Rua Major Gote nº 1901, Centro,

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

34-3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MG

CEP:

38700-001

Dados da Mantida:
Nome:

FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278

Cidade:

Patos de Minas

UF:

Fone:

(34) 3818 2300

http://faculdadepatosdeminas.edu.br/

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

MG

CEP:

38706-002

Dados de Identificação do Curso:
Curso:
Coordenador:
Município de Funcionamento
Diploma Conferido:
Modalidade:
Carga horária do curso:
Créditos de Integralização do
curso:
Regime Letivo:
Turnos de Oferta:
Vagas Ofertadas:

Bacharelado em Psicologia
Gilmar Antoniassi Junior
Patos de Minas / MG
Bacharel
Presencial
4.960 horas

244 cumpridos
Semestral
Noturno
100

MISSÃO DA FPM:
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento humano,
comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além de promover a
educação visando o desenvolvimento sustentável do País”.

2. Dados Socioeconômicos da Região
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O Projeto Pedagógico de Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Patos de Minas
apresenta as políticas pedagógicas para a Formação do Profissional da Psicologia em
conformidade com a Resolução CNE/CES 5/2011, publicada no Diário Oficial da União,
Brasília, 16 de março de 2011 – Seção 1 – p. 19, cuja Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo normas para o projeto
pedagógico complementar para a Formação de Professores de Psicologia.
Neste projeto, constam informações sobre a instituição seguido por todas as dimensões que
se fazem necessárias para o desenvolvimento do mesmo, a estrutura curricular, a descrição
da metodologia do projeto e os procedimentos de avaliação. O Projeto de Curso oferecido
pela Faculdade Patos de Minas enfocou, em sua essência, um ensino de qualidade pautado
na complexidade das exigências profissionais, rapidez das transformações e inovações
científicas e tecnológicas exigidas na formação do aluno de forma que o profissional
formado pela Instituição possa atender às reais expectativas e necessidades da sociedade,
enfocando essencialmente a atuação generalista.
O presente Projeto é fruto do envolvimento do Núcleo Docente Estruturante e da
contribuição da Comissões da Reforma Curricular Consultiva composta pelos Docentes do
Curso de Graduação em Psicologia e Docentes Convidados vinculados a instituição,
Superintende da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, Diretora Regional da
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, Pesquisador da
USP/Ribeirão e Técnica em Orientação e Fiscalização do CRP/MG da Sub-sede de
Uberlândia.
A realidade atual nos apresenta um grande desafio em termos de modernidade e
competitividade. Uma vez que possuímos instituições na cidade e região que oferecem a
formação em Psicologia, tornando-se evidente a necessidade de uma estrutura curricular que
seja diferenciada e inovadora no campo da Psicologia buscando maior aproximação da
população e favorecendo ações humanizadas.
Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas feitas por
técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:
Características Regionais de Patos de Minas
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Município

População 2010

Patos de Minas

138.710

Área da unidade
territorial (km²)
3.189,77

Densidade
demográfica
(hab/km²)
43,5

Fonte:IBGE/Cidades

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões do estado
brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez regiões de planejamento do
estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba. É formada pela união de 66
municípios agrupados em sete microrregiões, localizada na região oeste de Minas Gerais.
Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma área de 90.545 km², equivalente a 15,4%
do território mineiro.
Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior
contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do estado, a
mesorregião tem hoje forte influência estadual. Faz fronteira a norte com o Sul Goiano e
com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São José do Rio Preto, ambas no
estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com a Central Mineira e com
o Oeste de Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul.
A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus municípios estão
entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araguari,
Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior município do interior mineiro.
Evolução Populacional
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Ano
1991
1996
2000
2007
2010

Patos de Minas
102.946
112.384
123.881
133.054
138.710

Minas Gerais
15.743.152
16.567.989
17.891.494
19.273.506
19.597.330

Brasil
146.825.475
156.032.944
169.799.170
183.987.291
190.755.799

Fonte: IBGE/Cidades

Municípios da Microrregião de Patos de Minas

Fonte: IBGE – CENSO 2010
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Número de Docentes por Nível
Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Patos de Minas
472
1.114
276

Minas Gerais
311,52
1.649,95
642,20

Brasil
3.079,06
15.495,21
5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades

Número de Escolas por Nível
Variável
Fundamental
Médio

Patos de Minas
49
26

Minas Gerais
108,44
30,69

Brasil
1.340,77
279,93

Fonte: IBGE/Cidades

Matrículas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil
9

3.054
17.191
5.560

Pré-escolar
Fundamental
Médio

4.515,81
26.571,85
7.873,59

49.165,25
278.253,38
80.748,81

Fonte: IBGE/Cidades

PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Homen
s

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

0 a 4 anos

4.077

3.931

649.660

627.206

7.016.614

6.778.795

5 a 9 anos

4.664

4.497

726.034

702.961

7.623.749

7.344.867

10 a 14 anos

5.645

5.356

858.109

830.051

8.724.960

8.440.940

15 a 19 anos

6.147

5.898

868.022

851.253

8.558.497

8.431.641

20 a 24 anos

5.970

5.954

874.104

859.390

8.629.807

8.614.581

25 a 29 anos

5.778

5.817

851.586

853.105

8.460.631

8.643.096

30 a 34 anos

5.295

5.638

790.229

805.450

7.717.365

8.026.554

35 a 39 anos

5.286

5.759

694.342

722.116

6.766.450

7.121.722

40 a 44 anos

5.258

5.589

671.738

702.039

6.320.374

6.688.585

45 a 49 anos

4.808

5.214

628.195

666.388

5.691.791

6.141.128

50 a 54 anos

4.186

4.511

548.830

584.829

4.834.828

5.305.231

55 a 59 anos

3.393

3.528

441.415

479.714

3.902.183

4.373.673

60 a 64 anos

2.532

2.761

339.165

376.212

3.040.897

3.467.956

65 a 69 anos

1.807

2.085

251.626

290.172

2.223.953

2.616.639

70 a 74 anos

1.409

1.768

191.852

233.376

1.667.289

2.074.165

75 a 79 anos

824

1.113

129.276

168.843

1.090.455

1.472.860

80 a 84 anos

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

85 a 89 anos

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

90 a 94 anos

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

95 a 99 anos

17

53

3.332

7.576

31.528

66.804

Mais de 100

5

11

739

1.904

7.245

16.987

10

anos

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Receitas
Despesas

320.935
288.573

42.111.468
37.742.140

Brasil
461.146.647
412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.

Fonte: IBGE/Cidades

11

PRODUTO INTERNO BRUTO
Variável
Agropecuária
Indústria
Serviços

Patos de Minas
224.420
575.250
1.600.670

Minas Gerais
15.568.048
54.306.183
97.398.820

Brasil
105.163.000
539.315.998
1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e a do
Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. O Produto
interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897 bilhões de reais,
em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. A
mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com 1,74% do PIB nacional. E o em
PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).

Fonte: IBGE/Cidades
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Fonte: IBGE/Cidades

Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Automóveis
Caminhões
Caminhões-trator
Caminhonetes
Caminhonetas
Micro-ônibus
Motocicletas
Motonetas
Ônibus
Tratores
Utilitários

45.719
3.375
1.460
9.081
1.566
188
25.047
7.009
396
7
543

5.441.609
318.436
63.067
783.208
273.991
43.346
2.308.174
257.972
71.950
2.052
51.271

49.822.708
2.645.992
593.892
6.588.813
2.908.233
375.274
20.216.193
3.833.159
590.657
30.371
637.211

Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.

- Educação Superior
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da implantação dos
processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a Educação Superior só se
desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém, viveu o boom educacional do final
dos anos sessenta, com a implantação de diversas instituições privadas de Educação
Superior. Nos anos setenta foram implantadas duas instituições de Educação Superior
públicas na região, a de Odontologia, em Uberaba e a Universidade Federal de Uberlândia,
em Uberlândia.
A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência econômico e
cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência de diferentes demandas
científicas e culturais. Seu sistema de Educação Superior integra varias IES em uma área
que as separa em no máximo 200 km, para onde convergem alunos de toda a região que
aspiram desenvolver seus conhecimentos culturais, científicos e profissionais.
Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos acumulados com
elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de contribuir com eficiência para o
desenvolvimento e a intervenção no meio social.

3. Histórico da Faculdade Cidade de Patos de Minas
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3.1. Trajetória da Mantenedora
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma instituição
voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação, em 1999, criou-se
também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição de Ensino Superior que se
propõe à manutenção de cursos graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, cursos
sequenciais e tecnológicos, podendo estes serem presenciais, semipresenciais e à distância.
Os seus idealizadores são profissionais ligados à área do Ensino com experiência
comprovada e com o propósito de prover a cidade de Patos de Minas e sua região com a
oferta de cursos superiores em todas as áreas do ensino superior com qualidade, eficiência e
profissionalismo, adjetivos que serão inseridos como a marca desta instituição durante a sua
existência.

3.2. Trajetória da Faculdade
O início das atividades desta instituição deu-se no primeiro semestre do ano 2005 com a
aprovação pelo DEPES/ SESU/MEC, dos cursos de Bacharelado em Fisioterapia e
Licenciatura em Educação Física, desde o primeiro momento estes cursos tiveram total
aceitação pela população local. No segundo semestre de 2005 foram aprovados os cursos de
Biomedicina e Enfermagem. Em 2006, ainda no primeiro semestre, foram autorizados os
cursos de Graduação em Odontologia, Administração, Ciências Biológicas, Matemática e
Química. No ano de 2007, no primeiro semestre, iniciou-se o Programa de Pós- graduação,
onde os cursos de Saúde Pública e do Trabalhador, Gestão Ambiental, Tecnologia de
Alimentos, Auditoria em Sistemas de Saúde, Fisioterapia Clínica, Gestão Estratégica de
Marketing e Vendas, Gestão Estratégica de Finanças e Planejamento Tributário e Docência
do Ensino Superior formaram as turmas iniciais do referido programa e ainda os cursos de
graduação em Odontologia, Psicologia e Nutrição. Para o funcionamento destes cursos a
instituição conta com laboratórios nas áreas de Microbiologia, Citologia, Histologia,
Embriologia, Fisiologia, Bioquímica, Anatomia e Informática (seus laboratórios de
informática estão equipados com computadores ligados em rede com total acesso via banda
larga à internet divididos em suas 3 unidades e 7 laboratórios). Os demais laboratórios dos
diversos cursos estão totalmente equipados para as aulas práticas. As bibliotecas da
Instituição contam com o acervo completo para o funcionamento destes cursos, bem como
14

computadores para acesso ao acervo e pesquisa e o acesso total dos professores e alunos à
Minha Biblioteca (acervo online disponibilizado gratuitamente para a comunidade
acadêmica).
Seu endereço atual conforme as documentações inseridas no Ministério de Educação
constam de uma Unidade sede, localizada à Rua Major Gote nº 1408, Centro, Unidade II,
Shopping, localizada na Rua Major Gote nº 1901, Centro, Unidade II, Shopping - Pós
Graduação, localizada na Rua Major Gote, n° 1901, Centro, Unidade III – localizada na
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278, bem como sua Policlínica situada à Rua
Major Gote, nº 1409.

4. Contextualização do Curso
Nome do Curso e a Modalidade: Bacharelado em Psicologia
Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Patos de Minas
Endereço de Funcionamento do Curso: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278.
Patos de Minas – MG.
Número de Vagas Autorizadas: 100
Carga Horária Total do Curso: 4.960 horas
Créditos de Integralização: 244 cumpridos
e-mail: coordenacaodpgpsi@faculdaepatosdeminas.edu.br
Home page da Instituição: www.faculdadepatosdeminas.edu.br
Home page do Curso: www.dpgpsifpm.com.br
- Atos Regulatório do Curso
Autorização: Portaria Ministerial N°. 280 de 30/03/2007.
Reconhecimento: Portaria DIREG/MEC Nº. 371 de 30/08/2011.
Renovação de Reconhecimento: Portaria DIREG/ME Nº. 696 de 17/11/2014.
- Indicadores do Curso
Conceito de Curso: 4
Enade 2012: 3
Conceito Preliminar de Curso 2014: 3
15

Enade 2015: 2
Indicadores de IDD: - Núcleo Docente Estruturante
5ª Formação NDE
Coordenador – Presidente

Mestre Gilmar Antoniassi Junior

Conselheiro – Membro Docente

Doutor Hugo Christiano Soares de Melo

Conselheiro – Membro Docente

Mestra Sara Cristiano de Assunção Melo

Conselheiro – Membro Docente

Mestra Luciana de Araujo Mendes Silva

Conselheiro – Membro Docente

Mestra Karla Priscilla Lemghruber

5. Organização Didático Pedagógica
5.1. Contexto Educacional
A Faculdade Cidade Patos de Minas, mantida pela Associação Educacional de Patos de
Minas, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação Superior pautada na
humanização como abertura ao diálogo, ao compromisso de integração social e à
competência em todo seu agir.
Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Patos de Minas são:
 Valorizar a vida em todas as suas formas;
 Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;


A busca da verdade;



Contribuir com o crescimento da comunidade; e



Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade mais
justa e fraterna.

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de Patos de Minas,
tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os princípios que fundam a
práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal com uma formação que privilegie a
inclusão dos valores humanos.
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O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Marketing, da Faculdade Cidade
de Patos de Minas, foi pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação Superior:
1. A formação humana;
2. A formação específica;
3. A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias.

5.2. Concepção do Curso
A Psicologia enquanto Ciência e Profissão se deu em duas fases - até 1962 e depois de 1962
– sendo o reconhecimento oficial da profissão de Psicólogo no Brasil no ano 1962. Até
1962, não haviam cursos regulares de Psicologia nas Universidades do país, nem tampouco
diploma legal que circunscrevesse a profissão de psicólogo – exceto na USP, cujo curso de
licenciatura iniciou-se em 1958.
O curso de Bacharelado em Psicologia ofertado pela Faculdade Patos de Minas – FPM foi
autorizado pela Portaria Ministerial n°280 de 30 de março de 2007, reconhecido no ano de
2011 através da Portaria DIREG/MEC Nº. 371 de 30 de agosto de 2011, renovado o
reconhecimento através da Portaria DIREG/ME Nº. 696 de 17 de novembro de 2014. A
partir de então, passou a funcionar no período noturno com atividades práticas em período
integral, oferecendo o mesmo número de vagas inicialmente previstas, a saber, 100 vagas
anuais. Inicialmente o curso de Bacharelado em Psicologia da FPM, funcionou no modelo
que previa as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Superior do Ensino de
Psicologia (conforme Resolução CNE/CES Nº 8, de 7 de maio de 2004), no período de
integralização de oito semestres (quatro anos), tendo as três primeiras turmas integralizadas
neste período.
No ano de 2009 cumprindo a adequação sobre carga horária mínima e procedimentos
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade
presencial, previsto na Resolução Nº. 2, de 18 de junho de 2007, o curso de Bacharelado em
Psicologia da FPM adequou-se para ofertar no ano início do primeiro semestre do ano de
2010 a integralização da formação em dez semestres, passando assim cumprir a resolução.
O atual curso de Bacharelado em Psicologia, em funcionamento desde 2007, tem obedecido
as diretrizes curriculares, atualmente em conformidade com a Resolução CNE/CES Nº. 5, de
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15 de março de 2011 – para os cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo normas
para o projeto pedagógico complementar para a Formação de Professores de Psicologia.
Tendo recebido no reconhecimento de curso o conceito 4 (quatro), e nos quesitos ENADE e
CPC em 2012 conceito 3.
É válido ressaltar que o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM
procura atender os dispositivos da Resolução CNS nº 350 de 09 de junho de 2005, que
delibera sobre a abertura de cursos na área da saúde pelo Ministério da Saúde junto ao
Ministério da Educação, destacando a concepção da reestruturação curricular em
consonância com as necessidades sociais, levando-se em consideração a inovação na atual
proposta pedagógica.
Na a elaboração deste Projeto Pedagógico, o Núcleo Docente Estruturante do Curso - NDE,
contou a colaboração da Comissões da Reforma Curricular Consultiva que foi composta por
professores do Curso de Psicologia, professores convidados de outros cursos da FPM, e de
gestores regionais (SUS), privilegiando o conhecimento da realidade local de seu entorno,
reafirmando assim seu compromisso social com a comunidade e com os futuros alunos, por
meio das atividades previstas para as práticas de formação. Buscando assim, ofertar
conteúdos curriculares que promovam a formação adequada aos cenários de prática e aos
compromissos com a integralidade, a multiprofissionalidade e a produção de conhecimento
socialmente relevante, fortalecidos no princípio da equidade.
A contemporaneidade nos apresenta grandes desafios em relação a modernidade,
competitividade e capacidade de adequação profissional a cenários diversos. O curso de
Bacharel em Psicologia da FPM busca a superação deste grande desafio, através da oferta de
uma formação adequada ao mercado de trabalho atual e às diferentes problemáticas sociais,
contemplando, ao mesmo tempo, a Psicologia como ciência e profissão, ao passo que o
aluno poderá atender a contextos com demandas já bem consolidadas, mas também poderá
desenvolver a capacidade de ampliar as possibilidades e campos de atuação profissional.
A presente proposta se assenta nas mais recentes tendências em Psicologia, ou seja, busca
desenvolver um perfil profissional alinhado a nova imagem social da Psicologia,
reconhecida em sua inclusão nos serviços públicos da saúde e da educação, sem tampouco
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negligenciar a imagem clássica que se reflete no exercício da clínica nos múltiplos campos
de atuação profissional do psicólogo.
Considerando a orientação da Resolução Nº. 05/2011 que orienta para uma formação
profissional rotulado ‘generalista’, é válido lembrar que a formação em Psicologia no Brasil
tem sido amplamente discutida em encontros científicos promovidos por órgãos de classe,
grupos, associações e pessoas interessadas, principalmente nos últimos anos. Observa-se
uma maior aproximação no debate da formação profissional com o conselho de classe,
exemplo disso são as ações do CRP/04 (MG), que tem praticado reuniões periódicas com as
instituições de ensino superior promovendo debates por meio do CRP nos Campus. Assim
como as ações promovidas pela Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP).
Neste sentido o curso de Psicologia da FPM tem se consolidado na defesa de uma formação
baseada em respeitar as tendências e necessidades regionais, onde seus acadêmicos e futuros
profissionais da Psicologia estarão inseridos. No entanto, respeitando a formação básica do
profissional da Psicologia, afim de evitar o risco de impossibilitar a atuação profissional em
outras regiões e contextos do Brasil, em termos de hábitos, costumes, valores e
necessidades, devem ser respeitadas no campo da justiça social e da diversidade étnica –
racial – cultural – social – econômica. Seguindo esta reflexão, sob esta tendência, no
cumprimento do Art. 10º da Resolução Nº. 05/2011 das Diretrizes Curriculares para os
Cursos de Psicologia no Brasil justificam que cada curso deveria apresentar suas ênfases.
Afim de promover a diversidade diante as orientações teórico-metodológicas, práticas e
contextos de inserção profissional, entendidas como um conjunto delimitado e articulado de
competências e habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e
estágios em algum domínio da Psicologia. Por conseguinte, no curso de Bacharelado em
Psicologia da FPM optou-se pelas seguintes ênfases: Psicologia e Processos de Prevenção e
Promoção da Saúde; Psicologia e Processos de Avaliação Diagnóstica; e Psicologia e
Processos Clínicos.
Por esse motivo, o presente projeto foi pensado e discutido com o entendimento de que o
profissional que se exige para os dias atuais deverá atuar de forma polivalente, atendendo,
principalmente, às demandas constantes do setor de políticas públicas, saúde e na
aproximação de uma clínica mais humana e sustentável. Exigindo do profissional a
articulação permanente da teoria e prática, entendendo esta como condição primordial para o
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desenvolvimento das competências tais que possibilitem a aquisição, produção e
socialização do conhecimento, o que implica o desenvolvimento da elevada capacidade de
análise, interpretação e equacionamento de problemas diversos no campo da atuação
profissional da Psicologia.
- A Concepção da Formação em Ênfases
Para compreender a formação do profissional da Psicologia na estrutura curricular em
ênfases é preciso partir da definição, que diz – tom vigoroso com que se acentua a parte do
discurso que deve impressionar – que a presença de ênfases não significa, em hipótese
alguma, direcionamento para especializações, mas sim possibilidades de aprofundamento de
estudos. Envolverão um subconjunto de competências e habilidades dentre aquelas que
integram o domínio das competências gerais do psicólogo, compatível com demandas
sociais atuais e ou potenciais, e com a vocação e condições da instituição (§1°, art. 11,
Resolução Nº. 005/2011).
Segundo as diretrizes curriculares nacionais, cada curso deverá oferecer suas ênfases para
que o aluno possa fazer a sua opção. Por orientação do Projeto Político Pedagógico do curso
Bacharelado em Psicologia da FPM, o aluno deverá cursar duas ênfases, optando entre as
três propostas oferecidas. Poderá também cursar disciplinas da terceira ênfase como
adicionais. As atividades de ênfase iniciam no 6° semestre, tendo como pré-requisito o
estágio básico I e as atividades práticas e laboratoriais, bem como a prática do Projeto
Interdisciplinar do Curso.
Cada ênfase concentra atividades, o que indica ao aluno situações de escolhas na oferta das
disciplinas de acordo com as opções que compõe a disciplina mestra. Será considerada
disciplina mestra, aquela que originará o nome em matriz curricular – a partir dela o aluno
focará em qual ênfase ele deseja estudar.
O curso de Bacharelado em Psicologia da FPM preocupa-se com uma sólida formação
teórica ‘generalista’, no sentido de ofertar condições básicas para o exercício integral da
profissão – no que se refere ao conteúdo que dispõe nos cinco anos a seguir, respeitando os
diferentes construtos existentes na ciência Psicológica nas abordagens: comportamental,
cognitivista, psicanalítica, fenomenológica, sócio histórica e humanista. Essa visão ampla
será assegurada pelo ‘núcleo comum’, que também é previsto nas diretrizes curriculares.
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Progressivamente, busca-se acompanhar as tendências e adequar-se à realidade em que o
curso se insere. Tal processo se dá no delineamento do próprio curso, procurando fortalecer
o desenvolvimento científico na prática do Trabalho de Conclusão de Curso e nos Estágios
Profissionalizantes divididos em Eixos Clínico, Institucional e Organizacional – configurado
pelas práticas a partir das ênfases de escolhas.
É pertinente ressaltar que a opção por estas ênfases se baseou num processo, e não em uma
simples decisão imediatista de um grupo. A principal análise realizada no processo de
elaboração do sistema de ensino por ênfases, diz respeito às necessidades características da
região em que estamos inseridos. Portanto, dirigimos o olhar tanto para a demanda do aluno
(a) que buscará esta formação, quanto à população e instituições para as quais este mesmo
aluno (a), quando graduado, devolverá seu trabalho ao se inserir no mercado, conjugando
plenamente com a missão institucional, fato que dá saliência à responsabilidade desta
instituição de ensino superior.
Desse modo, o curso de Bacharelado em Psicologia da FPM conduzirá a formação
profissional em relação as ênfases escolhidas, em conformidade com a definição das ênfases
no Art. 12º no §1°: Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde, que consiste
na concentração em competências que garantam ações de caráter preventivo, em nível
individual e coletivo, voltadas à capacitação de indivíduos, grupos, instituições e
comunidades para protegerem e promoverem a saúde e a qualidade de vida, em diferentes
contextos em que tais ações possam ser demandadas; Psicologia e processos clínicos, que
envolve a concentração em competências para atuar, de forma ética e coerente com
referenciais teóricos, valendo-se de processos psicodiagnósticos, de aconselhamento,
psicoterapia e outras estratégias clínicas, frente a questões e demandas de ordem
psicológica apresentadas por indivíduos ou grupos em distintos contextos; Psicologia e
processos de avaliação diagnóstica, que implica a concentração em competências
referentes ao uso e ao desenvolvimento de diferentes recursos, estratégias e instrumentos de
observação e avaliação úteis para a compreensão diagnóstica em diversos domínios e
níveis de ação profissional.
- Relação do Município com a Proposta do Curso de Psicologia
No que tange aos dispositivos de saúde, o município de Patos de Minas conta com 28
unidades básicas de saúde da família, 01 Unidade de Pronto Atendimento 24h, 01 hospital
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público estadual regional ,3 hospitais privados e 1 maternidade privada, além de contar com
os seguintes equipamentos: Ambulatório de Saúde Mental, Centro de Atenção Psicossocial
de Álcool e Outras Drogas, Centro de Atenção Psicossocial II, Casa da Gestante, Centro de
Viva Vida e Farmácia Popular, instalada em parceria com o Governo Federal.
O município conta, na área de assistência social, com 3 Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS), co-financiado com recursos federais e operacionalizado
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, garantindo privacidade e preservação
da integridade e dignidade dos usuários. Tem como objetivo geral prestar atendimento a
crianças, adolescentes, mulheres, migrantes, população de rua, idosos, deficientes em
situação de risco e que tenha seus direitos violados e atendimento a adolescentes em
cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE), Liberdade Assistida (LA), Prestação de
Serviços à Comunidade (PSC), com o foco das ações para a família. Há também no
município 4 Unidades dos programas vinculados a Fundação PROMAM, 1 Centro Social
Urbano, 1 Unidade do Projeto SACI e 1 Unidade do Projeto Assistencial Cristavo.
Além disso, com relação à educação, há 35 Unidades Municipais de Educação entre elas
Infantil e Fundamental, cerca de 40 escolas da rede estadual e particular de ensino que
contemplam tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio e com a pretensão de
garantir o direito de o aluno estudar próximo de sua residência e privilegiando a inclusão de
alunos com deficiência em salas de aula regulares.
É importante ressaltar que ao propondo uma estrutura curricular pautada nas ênfases –
Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde; Psicologia e Processos de
Avaliação Diagnóstica; e Psicologia e Processos Clínicos para o curso de Psicologia da
FPM, acredita-se que o egresso estará apto ao exercício das práticas não apenas nas políticas
de saúde, mas nas diversas políticas sociais de forma a facilitar sua inserção profissional
num mercado de trabalho marcado por alto grau de competitividade e especialização. Sendo
o psicólogo um dos agentes sociais com possibilidades de assumir um papel ativo na
promoção, prevenção e intervenção na saúde mental seja no campo clínico e de avaliação,
bem como, social e educacional.
Afirmando que o curso de Psicologia nesta região contribui para a construção de ações
interessadas no fortalecimento das políticas sociais com seus projetos de extensão, pesquisa
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e aulas práticas e reflexivas sobre a atuação da Psicologia no campo da promoção humana e
da justiça social. Destacando ainda a contribuição da FPM para a região do Alto Paranaíba
de forma que se consolide como polo de excelência no atendimento à população em todas as
fases do Ciclo de Vida.

5.3. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso
A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas relacionadas em
seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os órgãos Administrativos de
apoio, que conforme estrutura da Instituição contemplam todas as necessidades
institucionais e legais. Os órgãos de Colegiado Superior de Cursos estão funcionando
normalmente com seus membros designados por portaria e através da realização de reuniões
que ocorrem de forma sistemática conforme regimento e demais normas.
A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com os
diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e metas
estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das decisões
institucionais e das determinações do MEC.
O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permitir uma
postura que contemple essa nova realidade político-educacional, caracterizando-se pelo
conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática pedagógica e a
dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à mera organização de componentes
administrativos, mas sim, em um planejamento estratégico organizado dos atos até hoje
praticados e nas ações a serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco)
anos.
A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se. A educação
por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico, pelas habilidades e
práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a crítica reflexiva e
consequentemente à ação refletida que proporciona a evolução da sociedade.
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A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento, levando em
conta as características e as tendências do meio na qual está inserida. Nesse contexto, as
características e as tendências do meio, alteram e transformam a realidade da instituição,
rapidamente e se fazem necessárias as adaptações, para galgar às transformações de forma
criativa e crítica, assumindo, o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente
mudança, que marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional.
Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma instituição de
ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e de seu corpo social, a
IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do seu PDI promovendo a
participação e transferência de sua gestão.
O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de assegurar uma
posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e regional através das
propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir:
 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos, realizados nos
últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP;
 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA (Comissão Própria
de Avaliação) que une a instituição através de representantes dos alunos, docentes,
técnicos administrativos e membros da sociedade, onde através de reflexões críticas,
analisam o desenvolvimento da instituição;
 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico administrativo da
instituição e NDE, composto por docentes abrindo espaço para a discussão coletiva,
análise de documentos e diretrizes descrevem caminhos e objetivos a serem alcançados
para a maior significação do ensino e da formação dos discentes da instituição;
 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do contexto interno,
consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos próximos anos.

5.3.1. Política de Educação Ambiental da Instituição
A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para reflexões
que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as coordenações de
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cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES, elaboraram uma proposta de
Educação Ambiental de acordo com os princípios de qualidade, ética, bem como com a
legislação específica, incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada
pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da ciência
e cultura, permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de gerenciamento de
resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental,
a partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como propiciadora do pleno
exercício da cidadania.
A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na
valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem
significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade.
A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio ambiente e
seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e tem sido objeto de
políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional. Neste contexto, várias
ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a instituição
do Programa Nacional de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e dos
Parâmetros Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática ambiental foi inserida
como conteúdo transversal em todas as disciplinas do currículo escolar.
Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da comunidade
acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação ambiental voltada para a
realidade regional, contando com a participação de professores, alunos e pessoal técnico
administrativo. A possibilidade de integrar diferentes cursos superiores e preparar uma
proposta a partir da realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade
justificou plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino,
extensão e iniciação científica. A partir dessa necessidade foi Criado o NEA (Núcleo de
educação Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a comunidade acadêmica,
sociedade e as questões ambientais.

5.3.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior
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A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da RESOLUÇÃO Nº 1, DE
30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos (EDH) a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos
direitos humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural
nos níveis regionais, nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a todos(as),
adota em sua missão e em todos regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas ações
práticas educativas para a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de
direitos e de responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis,
políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim
de garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de promover a
educação para a mudança e a transformação social, independente da área de estudo ou
formação.
Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e multidimensional,
calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como norteadores de suas ações seu
PDI e PPC os seguintes fundamentos : I -dignidade humana; II - igualdade de direitos; III reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V
-democracia na educação, posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP
1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI transversalidade, vivência E globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.
Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua
relação com os contextos internacional, nacional e local;
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos
humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo,
social, cultural e político;
IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva,
utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e
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V - fortalecimento de práticas 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.
Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo diálogo com
segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais, atuando assim com ações
efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e responsável, junto a região onde atua,
divulgando inclusive, pelos mais diversos meios midiáticos, os resultados e experiências
vivenciados e obtidos.
Vale lembrar a Missão da Mantenedora e suas Mantidas: “Educar, produzir e disseminar
o saber universal, contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com
a justiça social, a democracia e a cidadania além de promover a educação visando o
desenvolvimento sustentável do País” conforme PDI (2016 a 2020).
- Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e ações no
campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando na promoção da
paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de propostas de iniciação
científica em questões ambientais, do afrodescendente indígena, memória do patrimônio
cultural, gestões especificas de ações sociais e demais atividades que possam se tornar de
referencia para o desenvolvimento de outros projetos.
- Atividades de Extensão
São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES com a
promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a mesma tenha
inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente escolar de forma a
contribuir com o crescimento local e regional em termos de políticas em prol dos direitos
humanos.
- Gestão
Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão organizacional, no modo
de mediação de conflitos, lidando e reparando processos de violações através de ouvidorias,
representação institucional e intervenção social junto ás esferas publicas de cidadania, com
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participação da IES em conselhos, comitês, fóruns de direito e politicas publicas além da
participação em projetos sociais principalmente relacionados à saúde proposto pelo governo
federal e que muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos mesmos por falta de
colaboradores com experiência ou conhecimento de gestão.
Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH como parte do
processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será possível consolidar uma
democracia substancial e uma Educação Completa e Inclusiva. Fatores estes necessários ao
comprometimento da IES com a cultura e política dos direitos humanos, contribuindo assim
para o bem-estar de todos, salientando que outras formas de problemas com o avanço das
tecnologias (bullying, invasão de privacidade), também terão de ser repensadas para a
manutenção destes direitos.

5.3.3. Política Afrodescendente e Indígena
Para a execução da política na Faculdade Cidade de Patos de Minas a mesma inseriu em
todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e Indígena”. A instituição executa
projetos que incentivem a cultura indígena e africana através de seminários, palestras, peças
de teatro dentre outros eventos que visam discutir a temática não somente com a
comunidade acadêmica, mais com a sociedade como um todo, através dos convênios que
busquem o intercâmbio de conhecimento, possibilitando ao aluno um maior contato com a
cultura tanto indígena quanto africana.
Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais, gestores
educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e implementar as
recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de Educação com relação à
educação para as relações étnico-raciais e educação indígena.

5.3.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas nomenclaturas
Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do Espectro do Autismo
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(TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia, onde se inclui um tripé de
características: dificuldade de comunicação, de interação social, e interesse e atividades
restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do autismo, existem vários graus de
comprometimento dos sintomas, tornando mais ou menos severa a situação do portador
desta síndrome. Dentre os

graus de severidade, propõe-se um indivíduo de

comprometimento maior, outro intermediário e o terceiro com comprometimento mais
discreto.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas preocupa-se com a temática e trabalha em sala de
aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à participação e à aprendizagem
desses alunos, mostrando a importância da mediação e destacando o ensino superior como
um espaço privilegiado, sendo o professor como elemento essencial para o acesso à
aprendizagem.
A FPM conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno autista, oferendo
ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente palestras e seminários
que abordam a temática para toda a comunidade acadêmica. Os professores das diversas
áreas deverão trabalhar o tema de forma transversal com os alunos, instigando a curiosidade
e levando os mesmos a pesquisar e se informar mais sobre o assunto.
Neste contexto a FPM está propondo desenvolver uma política de acompanhamento e
auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão de conteúdos numa disciplina
motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em questão.

5.4. Objetivos do Curso
O objetivo primário do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Patos de Minas,
busca atender a demanda por serviços psicológicos emergentes no contexto social atual,
contemplando a formação sólida que possibilita aos egressos o aperfeiçoamento em várias
especialidades do saber psicológico. Atendendo aos princípios e compromissos propostos na
Resolução Nº. 005/2011, por meio do amplo domínio teórico e capacidade de contribuição
ao desenvolvimento científico.
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O curso busca ainda desenvolver a compreensão do fenômeno psicológico em um contexto
de múltiplas determinações biológicas e sociais. A noção de responsabilidade social e a
compreensão crítica da realidade socioeconômica também devem ser trabalhadas ao longo
do curso, além da edificação de uma postura ética e o estímulo ao comprometimento com o
aprimoramento e capacitação contínuos em função do comprometimento com a localidade e
regionalidade de oferta do curso. Tendo em vista as ênfases escolhidas, destaca-se, neste
contexto, os seguintes princípios e diretrizes pedagógicas que alicerçam este projeto
pedagógico de curso:
a) A formação ética, crítica e reflexiva, com o conhecimento fundamentado em
paradigmas científicos da psicologia, considerando os vários referenciais para a
leitura do objeto psicológico e suas interfaces com aspectos biológicos, sociais e
culturais no que diz respeito à promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde
psicológica individual e coletiva.
b) O domínio dos instrumentais psicológicos e que o possibilite analisar, diagnosticar e
intervir em problemas de natureza psicológica em diferentes contextos, em especial,
no contexto clínico e das políticas públicas e das organizações no diagnóstico
diferenciado.
c) O comprometimento com a melhoria da saúde mental, qualidade de vida das pessoas,
grupos, por meio da clínica ampliada a organizações e instituições. Considerando a
formação do psicólogo como resultado da articulação entre conteúdos, competências
e habilidades adquiridas e/ou desenvolvidos durante o curso.
d) A proposta pedagógica está centrada no aluno como sujeito da aprendizagem e
apoiada no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.
Tendo como cenário de debates de temas inovadores e relevantes para o exercício
profissional do psicólogo.
e) A implementação de metodologias no processo ensinar-aprender que estimulem o
aluno a refletir sobre as realidades do contexto em que se está inserido e aprenda a
aprender com a realidade. Promovendo a integração ensino e serviço de saúde –
serviço social – saúde mental – e a clínica.
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f) A utilização de metodologias que privilegiam a participação ativa do aluno na
construção de conhecimentos e a integração entre os conteúdos, além de garantir a
articulação entre ensino, investigação científica, extensão e assistência em saúde –
investigação clínica – e a psicoterapia na clínica individual e/ou ampliada.
g) A promoção da integração e da interdisciplinaridade em coerência com o eixo de
desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas,
sociais e culturais. Face a inclusão das dimensões éticas e humanísticas,
desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e
solidariedade.
h) Favorecer a formação continuada do egresso/profissional formado em Psicologia
pela FPM, através do Programa de Pós-graduação Lato Sensu, bem como abarcando
demais egressos/profissionais de outras IES da região e profissionais da Psicologia,
para a continuidade da formação. Avançando na formação apoiada nas ênfases
escolhidas pela formação inicial descritas no PCC.
Para tal, será necessário o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para as
ênfases do curso e que, portanto, estão fundamentadas na própria proposta para as Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Graduação em Psicologia no Brasil. O Curso de Psicologia
da FPM, tem em seus objetivos secundários o destaque para:


Observar e identificar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, planejar e
intervir de forma coerente com os constructos teóricos da psicologia, bem como com
as características da população-alvo.



Compreender e avaliar problemas humanos de natureza cognitiva, comportamental e
afetiva, em diferentes contextos.



Conhecer e saber implementar avaliações e ações no campo das Políticas Públicas
em que o Psicólogo é demandado.
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Compreender e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados
psicológicos como: observação, entrevistas, questionários, testes de medida e
projetivos, atentando-se para as questões éticas do uso, da construção e validação.



Compreender as relações intergrupais e saber manejar processos grupais.



Diagnosticar e avaliar processos psicológicos de indivíduos, grupos e de
organizações.



Compreender e realizar aconselhamento psicológico, orientação e psicoterapia, de
forma coerente com os referenciais teórico-metodológicos da psicologia.



Diagnosticar, avaliar e intervir nas relações homem-trabalho em diferentes contextos
organizacionais e institucionais.



Compreender as práticas de trabalho no interprofissionalismo, e saber atuar nesses
contextos.



Utilizar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, bem como gerar
novos conhecimentos a partir da prática profissional.



Identificar e formular problemas de investigação científica em psicologia,
considerando-se adequação metodológica no que tange coleta e tratamento de dados
em pesquisa.

Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos e outras comunicações profissionais.

5.5. Perfil Profissional do Egresso
A Missão do Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM, é formar profissionais capazes
para exercer adequadamente funções no mercado de trabalho. Visando à capacitação do
desenvolvendo de habilidades para atuar nos diversos campos da Psicologia. Promovendo o
ensino, pesquisa e a extensão de qualidade, afim de atender a demanda da sociedade. Tendo
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como princípio de valor: a Ética, Respeito e Cidadania; o Profissionalismo e Competência; a
Eficácia e Habilidade; a Transparência e Política; e a Acessibilidade e Cultura.
Por conseguinte, o perfil do egresso do curso de Bacharelado em Psicologia da FPM
garantirá a capacidade de exercer a profissão com ética, embasamento teórico e qualidade
técnica nos diversos contextos nos quais trabalhará, em especial nos campos da saúde, da
clínica e da avaliação, e nas políticas públicas, visto que essas são as ênfases do curso,
focado no âmbito dos objetivos do curso. O profissional formado deve ser capaz de articular
teoria e prática, bem como de compreender as interfaces entre os fenômenos psicológicos,
sócio culturais, políticos, biológicos e ambientais.
Em suma, espera-se do egresso um sólido conhecimento da Psicologia como ciência,
conhecimento este compreendido por múltiplos referenciais que permitam ao psicólogo a
compreensão da diversidade de perspectivas que envolvem o ser humano e sua inserção no
meio social. Dessa maneira espera-se capacitar um profissional para atuar em: consultórios,
serviços públicos e privados de saúde, serviços sócios assistenciais e em escolas da rede
pública e privada, voltando a atenção para a promoção da saúde, a prevenção e o tratamento,
quando for o caso. Poderá ainda atuar no âmbito da saúde comunitária, intervindo junto a
família e grupos, a partir de uma leitura diagnóstica e metodologia de intervenção
psicossocial, que engloba as questões da cidadania e da subjetividade.
Ressalta-se que o curso privilegia o aparato científico recebido em sua formação, levando
em consideração a diversidade de contextos de atuação em Psicologia. Ao longo da
formação dos alunos, a partir de atividades como trabalhos interdisciplinares, visitas
técnicas, aulas práticas, estágios supervisionados e ao final do curso, com TCC, garante- se a
oportunidade de se apropriar de conhecimentos de ordem filosófica, metodológica, teórica,
política e técnica necessários para concretizar o perfil do egresso estabelecido no curso.
Por conseguinte, a formação técnico-científica em Psicologia e formação humanística,
postura ética, responsabilidade social, visão crítica e reflexiva, global e atualizada do
mundo, consciência solidária dos problemas de seu tempo, do seu espaço, garantira ao
egresso/profissional em Psicologia disponibilizado no mercado pela FPM de maneira capaz
de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com rigor técnico e científico,
ressignificando os princípios éticos, bioéticos e legais e a compreensão da realidade social,
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cultural e econômica em seu meio, capacitado a atuar para a transformação da realidade em
benefício da sociedade.
Respeitando a formação generalista em destaque as ênfases escolhidas para o curso,
possibilitando a continuidade da formação através do Programa de Pós-graduação Lato
Sensu, abarcando a formação egressa apoiada nas ênfases escolhidas descritas no PCC,
garantidas pelo Programa Lato Sensu de Psicologia em Processos Clínicos e Promoção da
Saúde, ofertando a especialização em Psicologia Hospitalar da Saúde e Psicologia Clínica.

5.6. Estrutura Curricular
- Organização Didático-Pedagógica
A estrutura curricular do Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM foi revisada
considerando as habilidades e competências requeridas pela profissão e primando pelos
valores éticos, preceitos estes fundamentais à formação profissional e acadêmica. Levando
em consideração as ênfases escolhidas para o processo de formação e o novo perfil do
egresso a ser inserido no mercado de trabalho, frente as novas demandas do mercado
profissional.
Na estrutura curricular, observa-se o equilíbrio teórico-prático dos conteúdos, sendo as
atividades práticas realizadas no escopo das disciplinas por meio de condução laboratorial,
ambulatorial e de campo. Estas atividades são propiciadas pela realização de estágios
curriculares, extracurriculares, estudos de casos, extensão, palestras, semana acadêmica,
visitas técnicas, exposições visando contemplar a atenção à saúde em todos os níveis de
complexidade, permitindo, na prática e no exercício das mesmas, a aprendizagem da arte de
aprender, vinculado ao Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia Aplicada e Clínica
Escola.
Por conseguinte, as interações aluno/professor e aluno/aluno que acontecem constantemente
no cotidiano acadêmico trazem à tona a cultura de cada sujeito, sua identidade, seus
comportamentos e saberes. O professor é por excelência o mediador deste processo,
cabendo-lhe a valorização das experiências de aquisição do conhecimento pelo aluno, como
a rua, o trabalho, o lazer, a família, “as tribos”, ao contrário de valorizar somente o
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conhecimento acadêmico. Assim, é fundamental que o professor conheça as tecnologias e as
utilize como recurso pedagógico em seus projetos, com o intuito não apenas de informar,
mas, sobretudo, de promover o desenvolvimento de competências e habilidades intelectuais.
As interações escolares, o papel do professor e a maneira como este lida com os diversos
saberes, institucionalizados ou não, interferem no processo de construção do conhecimento
pelo aluno. O professor é por excelência o mediador do processo de ensino-aprendizagem.
Em consonância com esse contexto, o Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em
Psicologia revisado enfatiza o compromisso social da Psicologia, contemplando disciplinas
em sua matriz curricular voltadas para a questão dos direitos humanos e da saúde pública e
das práticas clínicas, conforme suas ênfases. O Centro de Estudo e Pesquisas em Psicologia
Aplicada e Clínica Escola, os projetos de extensão e de pesquisa têm como norte a
intervenção e a construção de saberes que promovam a cidadania e a saúde psicológica
individual e coletiva.
A proposta de Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM se
sustenta em dois pilares: o trabalho coletivo do coordenador, do corpo docente e dos alunos,
e o conceito de aprendizagem significativa, pautada pela construção e apropriação crítica do
conhecimento. Esses dois pilares têm como interface a interdisciplinaridade.
Alicerçado nessa perspectiva, a elaboração e implementação do Projeto Pedagógico do curso
de Bacharelado em Psicologia foi sendo realizado de forma coletiva e democrática, contando
com a participação direta do coordenador, mediando as comissões e fórum de discussão. Os
alunos também tiveram papel central no processo na medida em que são o foco principal das
ações desenvolvidas e, portanto, foram ouvidos no processo de construção e
representatividade junto ao colegiado de curso e NDE.
Finalmente a proposta da Matriz Curricular configura-se na proposta pedagógica que tem a
empregabilidade, a sustentabilidade e o empreendedorismo como pilares estratégicos para a
melhoria da qualidade de vida. Com estas premissas o curso da FPM realizará suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis
projetos de ações assistenciais que potencializam a responsabilidade social presente no
cotidiano da instituição, preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma
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sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das
transformações.
O Curso de Bacharelado em Psicologia é integralizado em 5 anos, ou seja, 10 semestres com
tempo máximo para integralização de 16 semestres. O Curso tem a carga horária de 4.960
horas, incluindo 200 horas de Atividades Curriculares Complementares e 1.340 horas de
estágio curricular supervisionado, correspondente a 244 créditos para integralização do
curso.
A integralização do Curso no tempo mínimo de 10 semestres pode ser efetivamente
cumprida pelo aluno, considerando que o Curso é ministrado em horário diurno e noturno,
de 2ª a 6ª feira, com 40 horas, ou mais, semanais. As atividades teóricas e práticas, assim
como os estágios curriculares supervisionados, são realizadas nos períodos matutinos,
podendo ainda ser realizadas no período noturno, principalmente nas fases finais do Curso,
fazendo-se dessa forma, uso consciente e objetivo de prerrogativa prevista na Resolução nº 2
do Conselho Nacional de Educação, de 18 de junho de 2007 (artigo 2º, inciso IV)
A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular, encontra-se
disciplinada no Regimento Geral da FPM, de acordo com as instruções contidas na
Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007 e a Resolução no 3, de 02 de julho de 2007 do
Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC. As ações programadas e que fazem com que
seja atendida a matriz curricular do curso são contabilizadas, no âmbito da FPM, pela soma
de trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende atividades docentes e discentes
para além da sala de aula que, expressamente previstas nos Planos de Ensino, integram a
carga horária da disciplina e, quando identificados como atividades complementares, a elas
se agregam. O trabalho acadêmico efetivo, respeitando semestralmente os 100 dias letivos,
computará duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e compreende:
I. Preleções e aulas expositivas;
II. Atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de
ensino, exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e
pesquisa, com cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como
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estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em programas de
pesquisa, ou de extensão e ensino a distância.
III. A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula
(50min) é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a
carga horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
A valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são
criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga
horária total do curso. O desenvolvimento das atividades práticas das
disciplinas em diferentes cenários e a participação em projetos de extensão e
pesquisa levam a perspectiva de um trabalho coletivo (academia, serviço e
comunidade), na busca de estratégias para a minimização dos problemas do
cotidiano e o exercício pleno da cidadania.

Desde o início do curso as disciplinas teóricas e práticas das áreas de Ciências Biológicas e
da Saúde, e de Ciências Humanas e Sociais se relacionam com as disciplinas das Ciências
Médicas. Esse movimento ganha vida na integração das interfaces das disciplinas que,
necessariamente se mesclam na construção e na resolução dos problemas. O início das
atividades clínicas e as práticas interventivas, em nível de complexidade crescente, com
articulação dos conteúdos entre si, propicia ao estudante os conhecimentos, as competências
e as habilidades requeridas. Todas as disciplinas valorizam a interdisciplinaridade e
possibilitam a efetiva articulação entre a teoria e a prática.
Os Estágios Curriculares Supervisionados, com carga horária prevista neste Projeto
Pedagógico computada em aulas de 60 minutos, estão dispostos ao longo da matriz
curricular que se apresenta como rede de cuidados a fim de proporcionar a capacitação do
estudante nos diferentes níveis de Atenção à Saúde – Sociedade – e Clínica. Os Estágios
curriculares supervisionados profissionalizantes estão distribuídos ininterruptamente a partir
do 9º e 10º período do curso, garantindo a experiência básica no estágio I e II (4º e 7º
período).
A estrutura curricular da formação segue a orientação da Resolução CNE/CES Nº. 5, de 15
de março de 2011 no Art. 5º que exige na proposta do curso articulação dos conhecimentos,
habilidades e competências em torno dos seguintes eixos estruturantes – Fundamentos
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epistemológicos e históricos; Fundamentos teórico-metodológicos; Procedimentos para a
investigação científica e a prática profissional; Fenômenos e processos psicológicos;
Interfaces com campos afins do conhecimento; Práticas profissionais. Assim, o Curso de
Bacharelado em Psicologia da FPM está subdividido em:
Núcleos de Ensino e Formação (NFE) organizado de forma classificada:
 NEF 1. Bases Epistemológicas e Históricas da Psicologia, Ciência e Profissão;
 NEF 2. Psicologia e Compromisso Social;
 NEF 3. Processos Teórico e Prático da Clínica em Psicologia e Avaliação
Psicológica;
 NEF 4. Processos Teórico e Prático em Promoção e Prevenção à Saúde
Psicológica e as Políticas Públicas;
 NEF 5. Práticas Profissionais do Exercício da Psicologia

E as Ênfases de Formação (EF) classificadas:
 EF-PPSS: Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde;
 EF-PPAD: Psicologia e Processos de Avaliação Diagnóstica;
 EF-PPC: Psicologia e Processos Clínicos

- Matriz Curricular
Disciplina
História da Psicologia
Anatomia e Neuroanatomia
Língua, Comunicação e Interpretação
Estudo e Pesquisa em Psicologia
Epistemologia Filosófica e Antropológica
Bioestatística
Psicologia Geral e Ética
Análise do Comportamento na Psicologia
Total

1º PERÍODO
Créditos
CH
T
P
40
2
0
80
2
2
40
2
0
40
1
1
80
4
0
40
1
1
40
2
0
80
2
2
440 16
6

Núcleo
NEF 1.
NEF 1.
NEF 1.
NEF 1.
NEF 1.
NEF 2.
NEF 1.
NEF 2.

Componente
Ênfase
Modalidade
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório

38

Disciplina
Psicologia Cognitiva
Sociologia
Tópicos Existencial e Humanista
Metodologia da Investigação Científica
Psicologia Ciência e Profissão
Neurociência do Comportamento
Jogos e Dinâmica de Grupo
Atividade Complementar I
Total

Disciplina
Psicologia do Desenvolvimento I
Psicometria
Psicofarmacologia
Psicologia Escolar I
Tópicos em Psicanálise
Base Psicossocial
Tópicos Especiais em Psicologia I
- LIBRAS
- Cultura Afrodescendente Brasileira
- Saúde Baseada em Evidências
- Educação Ambiental
Total

Disciplina
Psicologia do Desenvolvimentos II
Psicologia Escolar II
Psicologia Social e Direitos Humanos
Avaliação Psicológica I
Psicopatologia
Estágio Supervisionado Básico I
Atividade Complementar II
Total

2º PERÍODO
Créditos
CH
T
P
80
2
2
40
2
0
40
2
0
80
2
2
40
2
0
80
2
2
40
1
1
40
0
2
440 13
9
3º PERÍODO
Créditos
CH
T
P
80
2
2
40
2
0
80
4
0
40
1
1
80
4
0
40
1
1

40

2

0

400
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4

4º PERÍODO
Créditos
CH
T
P
80
2
2
80
2
2
40
2
0
80
2
2
80
4
0
40
0
2
40
0
2
440 12 10

Núcleo
NEF 3.
NEF 1.
NEF 2.
NEF 3.
NEF 1.
NEF 2.
NEF 3.
NEF 1.

Núcleo
NEF 2.
NEF 2.
NEF 3.
NEF 2.
NEF 2.
NEF 2.

NEF 2.

Núcleo
NEF 2.
NEF 3.
NEF 2.
NEF 3.
NEF 3.
NEF 2.
NEF 1.

Componente
Ênfase
Modalidade
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório

Componente
Ênfase
Modalidade
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório

-

Optativa

Componente
Ênfase
Modalidade
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
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Disciplina
Avaliação Psicológica II

5º PERÍODO
Créditos
CH
T
P
80
0
4

Núcleo
NEF 3.

Componente
Ênfase
Modalidade
Obrigatório

Psicodiagnóstico

40

1

1

NEF 3.

-

Obrigatório

Psicogerontologia

40

2

0

NEF 2.

-

Obrigatório

Psicobiologia das Desordens Psiquiátricas

40

2

0

NEF 3.

-

Obrigatório

Psicopatologia Infantil

80

4

0

NEF 3.

-

Obrigatório

Questões Éticas e Normativas em Psicologia

40

1

1

NEF 3.

-

Obrigatório

80

2

2

NEF 4.

-

Optativa

400

12

8

Tópicos Especiais em Psicologia II
- Neuropsicologia
- Orientação Psicopedagógica
- Seleção e Orientação Profissional
Total

6º PERÍODO
Disciplina

CH

Créditos

Componente

T

P

Núcleo

Ênfase

Modalidade

80

4

0

NEF 3.

-

Obrigatório

40

1

1

NEF 4.

EF-PPAD
EF-PPSS

Eletiva

40

1

1

NEF 4.

EF-PPSS
EF-PPC

Eletiva

Psicologia Organização de Trabalho I

40

1

1

NEF 2.

-

Obrigatório

Técnicas Psicoterápicas Integrada I

120

6

0

NEF 3.

-

Obrigatório

Psicologia da Personalidade
Promoção e Psicologia da Saúde
- Risco e Vulnerabilidade
- Ações em Comunidade
Psicologia Hospitalar
- Aconselhamento Psicológico
- Psicoterapia Breve

40

Psicologia – Gênero e Sexualidade

40

2

0

NEF 4.

Tópicos Especiais em Psicologia III
- Psicoterapia Infantil
- Acompanhamento Terapêutico
- Psicossomática

80

2

2

NEF 4.

Atividade Complementar III

40

0

2

NEF 1.

Total

480

17

7

Disciplina

7º PERÍODO
Créditos
CH
T
P

Psicologia Organização de Trabalho II
- Gestão de Pessoas e RH
- Psicologia e Processos Institucionais
- Diversidade nas Organizações
Técnicas Psicoterápicas Integrada II
Psicoterapia de Grupo
Psicologia Trânsito
Tópicos Especiais em Psicologia IV
- Intervenção em Crise
- Interações Virtuais
Estágio Supervisionado Básico II
Atividade Complementar IV
Total

Disciplina

80

4

0

NEF 4.

120
80
40

6
2
2

0
2
0

NEF 3.
NEF 3.
NEF 4.

40

1

1

NEF 4.

100
40
500

0
0
15

5
2
10

NEF 3.
NEF 1.

8º PERÍODO
Créditos
CH
T
P
40
2
0

Iniciação Científica
Psicologia Jurídica
- Intervenções em Diferentes Contextos
- Varas, Juizados e outras Unidades Judiciárias
Técnicas Psicoterápicas Especifica
- Psicanálise
- Congnitivo Comportamental
- Existencial Humanístico
Saúde Mental e Contemporaneidade
- Subjetividade Clínica e Cultura

Núcleo

Núcleo
NEF 2.

EF-PPSS
EF-PPAD
EF-PPC
EF-PPSS
-

Eletiva

Eletiva

Obrigatório

Componente
Ênfase
Modalidade
EF-PPAD
EF-PPAD
EF-PPSS
EF-PPSS
EF-PPAD
EF-PPC
EF-PPC
-

Eletiva
Obrigatório
Eletiva
Eletiva
Eletiva
Obrigatório
Obrigatório

Componente
Ênfase
Modalidade
Obrigatório

40

1

1

NEF 4.

EF-PPSS
EF-PPC

Eletiva

80

2

2

NEF 3.

EF-PPC

Eletiva

80

2

2

NEF 4.

EF-PPAD

Eletiva
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- Políticas Públicas
Psicoterapia Psicodramática
- Intervenção Grupal
- Corpo e Movimento
Tópicos Especiais em Psicologia V
- Empreendedorismo e Gestão de Carreira
- Psicologia Familiar
- Psicologia do Esporte
Atividade Complementar V
Total

Disciplina

EF-PPSS
80

2

2

NEF 4.

80

2

2

NEF 3.

40
440

0
11

2
11

NEF 1.

EF-PPAD
Eletiva
EF-PPC
EF-PPSS
Obrigatório

Núcleo

Componente
Ênfase
Modalidade

9º PERÍODO
Créditos
CH
T
P

EF-PPSS
EF-PPC

Eletiva

Iniciação Científica

40

2

0

NEF 5.

-

Obrigatório

Tópicos Integradores I

40

2

0

NEF 5.

-

Obrigatório

Estágio Supervisionado no Eixo Clínico II
- Clínica Ampliada
- Consultório Clínico
- Psicodiagnóstico
- Clínica Infantil
- Acolhimento e Triagem
Estágio Supervisionado no Eixo Institucional II

200

3

7

NEF 5.

200

3

7

NEF 5.

EF-PPSS
EF-PPC
EF-PPAD
EF-PPC
EF-PPAD

Eletiva

Eletiva
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- Psicologia Jurídica
- Psicologia do Transito
- Estratégia Saúde e Hospital
- Comunidade e Serviço Social
- Acompanhamento Terapêutico
- Intervenções Educacionais

EF-PPAD
EF-PPC
EF-PPSS
EF-PPSS
EF-PPC
EF-PPAD

Estágio Supervisionado no Eixo Aplicada II
- Intervenções Psicossociais
- Intervenções Organizacionais
- Intervenções com Grupos Específicos
- Cultura e Subjetividade
- Clínica do Trabalho e Psicodinâmica
Total

Disciplina
Seminário de TCC
Tópicos Integradores II
Estágio Supervisionado no Eixo Clínico II
- Clínica Ampliada
- Consultório Clínico
- Psicodiagnóstico
- Clínica Infantil
- Acolhimento e Triagem

200

3

7

680

13

21

10º PERÍODO
Créditos
CH
T
P
40
2
0
40

2

0

NEF 5.

Núcleo
NEF 5.

EF-PPSS
EF-PPC
EF-PPAD
EF-PPSS
EF-PPC

Componente
Ênfase
Modalidade
Obrigatório

NEF 5.

EF-PPSS
EF-PPC
EF-PPAD
EF-PPC
EF-PPAD

200

3

7

NEF 5.

Estágio Supervisionado no Eixo Institucional
II
- Psicologia Jurídica
200
- Psicologia do Transito
- Estratégia Saúde e Hospital

3

7

NEF 5.

Eletiva

EF-PPAD
EF-PPC
EF-PPSS

Obrigatório

Eletiva

Eletiva
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- Comunidade e Serviço Social
- Acompanhamento Terapêutico
- Intervenções Educacionais

EF-PPSS
EF-PPC
EF-PPAD

Estágio Supervisionado no Eixo Aplicada II
- Intervenções Psicossociais
- Intervenções Organizacionais
- Intervenções com Grupos Específicos
- Cultura e Subjetividade
- Clínica do Trabalho e Psicodinâmica

200

3

7

Total

680

13

21

NEF 5.

EF-PPSS
EF-PPC
EF-PPAD
EF-PPSS
EF-PPC

Eletiva

RELATÓRIO DE CARGA HORÁRIA E INTEGRALIZAÇÃO
Carga horaria
Créditos
Disciplina
Teórica
Prática
Teórica
Prática
120
2.460 h
960 h
53
Aulas Ministradas
Estágio Supervisionado Básico
Estágio Supervisionado Profissionalizante
Atividade Complementar
Total Geral
Total de Integralização

-

140 h

0

7

360 h

840 h

12

42

-

200 h

0

10

2.820 h

2140 h

132

112

4.960 horas

244 créditos

5.7. Conteúdos Curriculares

Seguindo a subdivisão dos Núcleos de Ensino e Formação (NFE) e as Ênfases de Formação
(EF), os conteúdos curriculares para o curso de graduação em Psicologia estão relacionados
ao perfil do Egresso e a Resolução CNE/CES Nº. 5, de 15 de março de 2011 referente a
DCN, conforme a representação gráfica do NFE e EF abaixo:
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Representação Gráfica dos NEF
- NEF 1. Bases Epistemológicas e Históricas da
Psicologia, Ciência e Profissão;

15%

-

19%

16%

NEF 2. Psicologia e Compromisso Social;

- NEF 3. Processos Teórico e Prático da Clínica em
Psicologia e Avaliação Psicológica;

22%

- NEF 4. Processos Teórico e Prático em Promoção
e Prevenção à Saúde Psicológica e as Políticas
Públicas;
- NEF 5. Práticas Profissionais do Exercício da
Psicologia

28%

Representação Gráfica das EF:
- EF-PPSS: Psicologia e
Processos de Prevenção e
Promoção da Saúde;
34%

36%

30%

- EF-PPAD: Psicologia e
Processos de Avaliação
Diagnóstica;
EF-PPC: Psicologia e Processos
Clínicos
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- Quadro de Competências e Habilidades Desenvolvidas conforme os Núcleos de Ensino e Formação e as Ênfases de
Formação
Núcleo

Competência

Habilidade

Ênfase

- Analisar o campo de atuação profissional e seus
NEF 1. Bases
desafios contemporâneos;
Epistemológicas e
- Saber buscar e usar o conhecimento científico
Históricas da
necessário à atuação profissional;
Psicologia,
- Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o
Ciência e
desenvolvimento de vínculos interpessoais
Profissão
requeridos na sua atuação profissional.

- Identificar os conceitos básicos da Psicologia e
ciências afins que viabilizem a leitura
psicológica da realidade;
- Ler e interpretar textos científicos;
- Levantar informações bibliográficas através dos
meios convencionais e eletrônicos;
- Utilizar os recursos da matemática, da estatística
e da informática para análise e interpretação de
dados.

-

NEF 2. Psicologia - Analisar o campo de atuação profissional e seus
desafios contemporâneos;
e Compromisso
- Saber buscar e usar o conhecimento científico
Social
necessário à atuação profissional;
- Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o
desenvolvimento de vínculos interpessoais
requeridos na sua atuação profissional;
- Identificar e analisar necessidades de natureza
psicológica, diagnosticar, elaborar projetos e agir
de forma coerente com referenciais teóricos e
características da população alvo;
- Identificar, definir e formular questões de

- Identificar os conceitos básicos da Psicologia e
ciências afins que viabilizem a leitura
psicológica da realidade;
- Ler e interpretar textos científicos;
- Levantar informações bibliográficas através dos
meios convencionais e eletrônicos;
- Utilizar os recursos da matemática, da estatística
e da informática para análise e interpretação de
dados;
- Analisar, descrever e interpretar relações entre
contextos e processos psicológicos e
comportamentais;

-
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investigação científica;
- Utilizar o método experimental, de observação e
- Apresentar trabalhos e discutir ideias em público.
outros métodos de investigação científica.
NEF 3. Processos
Teórico e Prático
da Clínica em
Psicologia e
Avaliação
Psicológica

-

-

-

-

-

-

Analisar o campo de atuação profissional e seus
desafios contemporâneos;
Saber buscar e usar o conhecimento científico
necessário à atuação profissional;
Relacionar-se com o outro de modo a propiciar
o desenvolvimento de vínculos interpessoais
requeridos na sua atuação profissional;
Identificar e analisar necessidades de natureza
psicológica, diagnosticar, elaborar projetos e
agir de forma coerente com referenciais
teóricos e características da população alvo;
Identificar, definir e formular questões de
investigação científica;
Apresentar trabalhos e discutir ideias em
público;
Avaliar problemas humanos de ordem
cognitiva, comportamental e afetiva em
diferentes contextos;
Realizar diagnóstico e avaliação de processos
psicológicos de indivíduos, de grupos e de
organizações;
Coordenar e manejar processos grupais
considerando as diferenças individuais e sociais
de seus membros;
Escolher
e
utilizar
instrumentos
e

- Identificar os conceitos básicos da Psicologia e
ciências afins que viabilizem a leitura
psicológica da realidade;
- Ler e interpretar textos científicos;
- Levantar informações bibliográficas através dos
meios convencionais e eletrônicos;
- Utilizar os recursos da matemática, da estatística
e da informática para análise e interpretação de
dados;
- Analisar, descrever e interpretar relações entre
contextos e processos psicológicos e
comportamentais;
- Utilizar o método experimental, de observação e
outros métodos de investigação científica.

EF-PPAD:
Psicologia e
Processos de
Avaliação
Diagnóstica
EF-PPC:
Psicologia e
Processos
Clínicos
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procedimentos de coleta de dados tendo em
vista a sua pertinência.
NEF 4. Processos - Analisar o campo de atuação profissional e seus
desafios contemporâneos;
Teórico e Prático
em Promoção e - Saber buscar e usar o conhecimento científico
necessário à atuação profissional;
Prevenção à
Saúde Psicológica - Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o
desenvolvimento de vínculos interpessoais
e as Políticas
requeridos na sua atuação profissional;
Públicas
- Identificar e analisar necessidades de natureza
psicológica, diagnosticar, elaborar projetos e agir
de forma coerente com referenciais teóricos e
características da população alvo;
- Identificar, definir e formular questões de
investigação científica;
- Apresentar trabalhos e discutir ideias em público;
- Avaliar problemas humanos de ordem cognitiva,
comportamental e afetiva em diferentes
contextos;
- Realizar diagnóstico e avaliação de processos
psicológicos de indivíduos, de grupos e de
organizações;
- Coordenar e manejar processos grupais
considerando as diferenças individuais e sociais
de seus membros;
- Realizar, orientação, aconselhamento psicológico
e psicoterapia;

- Identificar os conceitos básicos da Psicologia e
ciências afins que viabilizem a leitura
psicológica da realidade;
- Ler e interpretar textos científicos;
- Levantar informações bibliográficas através dos
meios convencionais e eletrônicos;
- Utilizar os recursos da matemática, da estatística
e da informática para análise e interpretação de
dados;
- Analisar, descrever e interpretar relações entre
contextos e processos psicológicos e
comportamentais;
- Utilizar o método experimental, de observação e
outros métodos de investigação científica;
- Descrever, analisar e interpretar manifestações
verbais e não-verbais como fontes primárias de
acesso a estados subjetivos;
- Planejar e realizar entrevistas com diferentes
finalidades e em diferentes contextos.

EF-PPSS:
Psicologia e
Processos de
Prevenção e
Promoção da
Saúde

48

- Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos
de coleta de dados tendo em vista a sua
pertinência;
o
contexto
em
que
atua
- Analisar
profissionalmente
em
suas
dimensões
institucional e organizacional explicitando a
dinâmica das interações.

NEF 5. Práticas
Profissionais do
Exercício da
Psicologia

- Analisar o campo de atuação profissional e seus
desafios contemporâneos;
- Saber buscar e usar o conhecimento científico
necessário à atuação profissional;
- Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o
desenvolvimento de vínculos interpessoais
requeridos na sua atuação profissional;
- Identificar e analisar necessidades de natureza
psicológica, diagnosticar, elaborar projetos e agir
de forma coerente com referenciais teóricos e
características da população alvo;
- Identificar, definir e formular questões de
investigação científica;
- Apresentar trabalhos e discutir ideias em público;
- Avaliar problemas humanos de ordem cognitiva,
comportamental e afetiva em diferentes
contextos;
- Realizar diagnóstico e avaliação de processos

- Identificar os conceitos básicos da Psicologia e
ciências afins que viabilizem a leitura
psicológica da realidade;
- Ler e interpretar textos científicos;
- Levantar informações bibliográficas através dos
meios convencionais e eletrônicos;
- Utilizar os recursos da matemática, da estatística
e da informática para análise e interpretação de
dados;
- Analisar, descrever e interpretar relações entre
contextos e processos psicológicos e
comportamentais;
- Utilizar o método experimental, de observação e
outros métodos de investigação científica;
- Descrever, analisar e interpretar manifestações
verbais e não-verbais como fontes primárias de
acesso a estados subjetivos;
- Planejar e realizar entrevistas com diferentes

EF-PPAD:
Psicologia e
Processos de
Avaliação
Diagnóstica
EF-PPC:
Psicologia e
Processos
Clínicos
EF-PPSS:
Psicologia e
Processos de
Prevenção e
Promoção da
Saúde
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-

-

-

-

-

-

psicológicos de indivíduos, de grupos e de
organizações;
Coordenar e manejar processos grupais
considerando as diferenças individuais e sociais
de seus membros;
Realizar, orientação, aconselhamento psicológico
e psicoterapia;
Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos
de coleta de dados tendo em vista a sua
pertinência;
Analisar
o
contexto
em
que
atua
profissionalmente
em
suas
dimensões
institucional e organizacional explicitando a
dinâmica das interações;
Atuar profissionalmente em diferentes níveis de
ação, de caráter preventivo ou terapêutico,
considerando as características das situações e
dos problemas específicos com os quais se
depara;
Saber buscar e usar o conhecimento científico
necessário à atuação profissional assim com
gerar conhecimento a partir da prática
profissional;
Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que
a compreensão dos processos e fenômenos o
recomendar.

finalidades e em diferentes contextos.
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5.8. A Formação Complementar em Licenciatura de Psicologia
A Resolução CNE/CES Nº. 5, de 15 de março de 2011 no Art. 13 reforça a necessidade da
Formação Complementar de Licenciatura para o curso de Psicologia dar-se-á em um projeto
pedagógico complementar e diferenciado, elaborado em conformidade com a legislação que
regulamenta a formação de professores no País, atendendo às exigências constantes nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Graduação em Psicologia.
O curso de Licenciatura em Psicologia da Faculdade Patos de Minas propõe-se a
complementar a formação de psicólogos, possibilitando a formação de professores de
Psicologia que estejam comprometidos com as necessidades de nosso país, com os direitos
humanos e de cidadania, capazes de atuar de maneira interdisciplinar em contextos de
educação formal e não formal.
O Projeto Pedagógico de Formação Complementar de Licenciatura em Psicologia está em
anexo a este Projeto Pedagógico do Bacharelado em Psicologia.

5.9. Metodologia
Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS estão
norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do egresso.
No caso, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, busca uma proposta
metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no entanto, deixar de formar um
cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si soluções inovadoras, não só para a
organização em que trabalha, mas também para a comunidade em que vive a sociedade de
um modo geral.
A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a contraposição e
contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um tema central na filosofia
ocidental e oriental desde os tempos antigos.
O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que devem ser
considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis ambientais, ligadas às
características da Instituição. Cada um desses elementos exerce uma rede de influências
sobre os demais, ligando-os e alterando suas características.
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Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do processo de
ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é um orientador no
processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que o conteúdo adequado é a
base da captação e compreensão pelo aluno das informações necessárias ao seu aprendizado;
que a percepção das variáveis ambientais, em especial, as questões de relacionamento e
clima organizacional da Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de todos os
fatores do processo.
No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são as formas
através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com a finalidade de
atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico. Compreendem, então, as estratégias
e procedimentos adotados no ensino por professores e alunos caracterizam-se por ações
conscientes, planejadas e controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e
específicos propostos, algum nível de generalização.
De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, aplica metodologias
modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo com as necessidades e as
especificidades de cada disciplina. Como exemplos podem ser citados o método expositivodialogado de aula, estudo dirigido, dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações,
debates, entre outros. Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a
iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para
os problemas organizacionais.
Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos, utilizados por
professores e alunos, sob determinadas condições previamente planejadas, que facilitam a
comunicação docente e o aprendizado, seja pela apresentação ou representação de aspectos
da realidade concernentes ao currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que
permitiriam uma relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o
espaço sociocultural. Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela
FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, como laboratório de informática, com
acesso à Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, entre outros.
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Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de ensinoaprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo, nas quais o corpo
discente encontra maiores dificuldades.
- A Oferta de Disciplinas em EAD (20% da carga horária)
Os princípios metodológicos da Faculdade Patos de Minas estão norteados por sua missão, a
qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do egresso. No caso, a FPM, busca uma
proposta metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no entanto, deixar de
formar um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si soluções inovadoras, não só
para a organização em que trabalha, mas também para a comunidade em que vive a
sociedade de um modo geral.
A educação a distância é uma modalidade que possibilita a flexibilização dos currículos bem
como inovação no processo de ensino-aprendizagem. A adoção de EaD pelas IES mostra-se
pertinente a contemporaneidade, dado que seu enfoque pedagógico prioriza o processo de
aprendizagem, ao invés da instrução, e a adoção de formas de relacionamento e interação
entre os participantes que enfatizem a aprendizagem contextualizada e o domínio do próprio
estudante sobre o processo de aprendizado (STRUCHINER ET ALI, 1998).
Todas as disciplinas trabalhadas nesta modalidade partirão de um planejamento, com
cronograma detalhado permitindo ao acadêmico uma melhor condução no desenvolvimento
das atividades propostas e na autonomia dos seus estudos.
Ainda considerando o planejamento, o aluno receberá previamente orientações, manual, para
que adquira conhecimento sobre o ambiente virtual de aprendizagem – AVA, assim como a
estrutura de funcionamento da secretária, do seu curso e das disciplinas, estabelecendo uma
sequência ou rotas de aprendizagem, sempre que possível, para cada conteúdo abordado,
além de procurar, ainda, estabelecer a interdisciplinaridade com as demais disciplinas do
semestre do curso de Graduação.
No ambiente virtual de aprendizagem o aluno terá a sua disposição vários recursos que
comporão a carga horariam da disciplina e atenderão as necessidades para uma formação de
qualidade, como: material didático da disciplina; fórum de revisão conceitual, de dúvidas e
discussão; reuniões online; materiais complementares.
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O material didático é considerado elemento muito importante na EaD, porque se configura
como um mediador que traz em seu núcleo a concepção pedagógica que guiará a
aprendizagem. Para isso os textos são estruturados não apenas através dos conteúdos
temáticos, mas também mediante um conjunto de atividades para que o aluno coloque em
ação seus recursos, estratégias e habilidades, e participe ativamente do processo de
construção do seu próprio saber. No ambiente virtual de aprendizagem, o aluno terá acesso
ao material na versão PDF com possibilidades de interatividade através de links que
facilitarão a aprendizagem e deixarão a leitura mais dinâmica e ampla. A versão PDF
possibilita o acesso off-line.
Para completar a formação do aluno no ambiente virtual de aprendizagem o aluno também
terá a sua disposição, como citado anteriormente os fóruns, reuniões online, além de
materiais complementares.
- Fóruns:
 Fórum de Apresentação - é um espaço reservado para que os professores orientem os
alunos sobre a melhor maneira de estudar, percorrer todas as atividades propostas e
participar das avaliações, e com isso obter maior proveito nas disciplinas.
 Fórum de Revisão Conceitual - Este é o espaço reservado para que o seu professor
disponibilize resumos, questões referentes as disciplinas e outras atividades que ele
julgue pertinente e que lhe ajudarão nos estudos.
 Fórum de Dúvidas - é destinado para que os alunos relatem suas dúvidas referentes à
disciplina e o professor possa respondê-las de maneira pontual.
 Fórum de Discussão - é reservado para o aprendizado colaborativo, onde o aluno
poderá através de temas e atividades propostas pelo professor, debater e trocar
informações com os colegas, sempre com o auxílio do professor.
Em todos os fóruns os alunos acompanham a troca de mensagens entre eles assim como as
respostas dos professores e com isso é possível deixar registrado o que foi discutido além de
os alunos receberem uma cópia das mensagens por e-mail.
- Reunião Online:
 O aluno entra no Ambiente Virtual de Aprendizagem, nos dias e horário marcado e
participa online das aulas, com a possibilidade de enviar suas perguntas para serem
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respondidas em tempo real pelo professor. É uma ferramenta utilizada para realizar o
fechamento sobre os assuntos tratados no conteúdo, onde o professor tira as possíveis
dúvidas que possam ter ficado sobre o conteúdo, em tempo real, com dia e horário
marcados.
- A ferramenta conta com o recurso chat.
- Vídeos
 Todo professor grava vídeos para que o aluno possa ter acesso e assistir quantas
vezes julgarem necessário referente aos pontos mais importantes e dúvidas dos
alunos sobre o assunto.
Todo o planejamento das atividades disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem,
inclusive desde a elaboração, produção do material didático e das atividades teóricas e
práticas que compõe a disciplina, se relacionam, para que o conteúdo seja apresentado ao
aluno de forma que o mesmo consiga atingir os seus objetivos.
A avaliação do desempenho acadêmico do aluno será realizada em vários momentos, tanto
no ambiente virtual de aprendizagem – AVA quanto nos momentos presenciais, pois essa
avaliação incorporará novos procedimentos, que valorizem as competências dos acadêmicos,
uma vez que o uso de Tecnologias da Informação pelos discentes possibilita o
desenvolvimento de outras habilidades, além das já previstas pelas matrizes curriculares nos
cursos de origem.

5.10. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
Além das atividades teóricas, prática, complementares e do trabalho de conclusão de curso
desenvolvidos ao longo da formação do psicólogo, o Estágio Curricular Supervisionado
constitui parte essencial deste currículo. No Curso de Psicologia inclui no seu currículo,
obrigatoriamente, estágios curriculares sob supervisão docente (e um preceptor em campo
quando necessidade houver).
É considerado Estágio Curricular o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudante que
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estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. O estágio faz
parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.
Ele é o elo da aprendizagem teórico/prática com atuação assistida por docentes das
instituições onde os estágios curriculares supervisionados serão realizados. O estágio
curricular supervisionado possui legislação própria respeitando as cargas horárias previstas
pelos Ministérios e Conselhos pertinentes.

5.10.1. Regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado
Os membros do CONSUAD da FPM, no uso de suas atribuições regimentais:
Considerando a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
especialmente no disposto no art. 82.
Considerando a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio
curricular supervisionado de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de
1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
Considerando a Resolução CNE/CNES Nº 03, de 19 de Fevereiro de 2002, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Psicologia e dá outras
providências.
Considerando o Estatuto e o Regimento Geral da FPM (Faculdade Cidade de Patos de
Minas).
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Resolve: Regulamentar o ESTÁGIO SUPERVISIONADO, no âmbito do curso de
Bacharelado em Psicologia a vigorar conforme previsto no Programa de Estágio do Curso de
Bacharelado em Psicologia da FPM.
O Estágio Supervisionado visa ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando
para a vida cidadã e para o trabalho - focado no perfil do egresso do Curso de Psicologia da
FPM. Nele é contemplado como um procedimento didático que conduz o aluno a situar,
observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teórico-práticos
assimilados entre a teoria e prática, sendo uma etapa de aplicação do conhecimento e do
aperfeiçoamento de habilidades numa situação real.
A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 15% da carga
horária total do Curso de Bacharelado em Psicologia, com base na Resolução da Câmara de
Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais de Psicologia. Conforme disposto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Bacharelado em Psicologia (Resolução nº 5, de 15/03/2011), os
estágios supervisionados são conjuntos de atividades de formação, programados e
diretamente supervisionados por membros do corpo docente da instituição formadora, e
procuram assegurar a consolidação e a articulação das competências estabelecidas.
O número de alunos por docente supervisor estará vinculado à disponibilidade dos campos
de estágio e será de, no máximo, no mínimo 5 (cinco) estudantes por grupo de supervisão e
no máximo 8 (oito).
Para melhor desenvolvimento dos estágios o Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM,
possui Programa de Estágios Supervisionados Curriculares (em anexo).

5.11. Atividades Curriculares Complementares (ACC)
As atividades complementares, as quais apresentam neste PPC sua carga horária computada
em horas aula de 60 minutos, são aquelas realizadas pelo aluno durante seu período de
vinculo ao curso e relacionadas à sua formação profissional. São atividades paralelas de
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crescimento pessoal que possibilitam o desenvolvimento das práticas e estudos transversais
e independentes preconizados pelas orientações de ensino no país objetivando orientar
vocações para setores específicos ligados ao panorama econômico produtivo regional ou
nacional. As vocações regionais serão contempladas nos estudos de áreas temáticas que irão
complementar a formação acadêmica e estimular o desenvolvimento de expertises e ênfases
previstas nas orientações para os cursos no país.
O controle da carga horária cumprida pelo aluno é feito mediante ficha individual,
preenchida e assinada pelo responsável pelas atividades complementares e referendada pelo
colegiado de curso e deliberada pelo coordenador. O limite válido para cada modalidade
objetiva estimular o aluno a participar de diferentes atividades e ampliar as possibilidades de
sua atuação junto ao curso.
As atividades curriculares estão previstas na matriz curricular do curso para ser comprovada
conforme carga horária especificada. Assim será validado pelo colegiado no final do curso
no período de integralização.
É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno é livre para
definir e consolidar seu perfil em relação ao curso.
Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento que oferece ao
indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação intelectual será oportunizado ao
discente a flexibilidade curricular através de atividades complementares, as quais poderão
ser realizadas em qualquer fase do curso, num total de 100 horas, para integralização
curricular; desde que aprovadas pelo Colegiado de Curso.
Serão consideradas atividades complementares:
 Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas oferecidas
pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas horas da linha de
formação, desde que atendam às necessidades da formação do profissional, as quais deverão
ser solicitadas ao Colegiado até data prevista pelo mesmo, no semestre anterior, para
apreciação e aprovação da viabilidade de aproveitamento curricular. Após aprovação no
colegiado, o aluno deverá matricular-se na disciplina requerida, seguindo as normas da IES
e, ao concluir a disciplina, o mesmo encaminhará ao Colegiado o pedido de aproveitamento,
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para que o mesmo aprove e encaminhe às respectivas coordenações de cursos da Graduação
o estudo de aproveitamento da referida disciplina para constar no histórico escolar. A carga
horária será contabilizada integralmente.
 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele não
previsto no currículo. Para ser considerada atividade complementar o aluno deverá
apresentar no início do semestre um plano de atividades ao Colegiado de Curso, o qual
aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico deverá entregar ao colegiado um relatório
das atividades desenvolvidas para avaliação. Será contabilizado como atividade
complementar 50% da carga horária total realizada.
 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga horária total
em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade complementar, mediante a
aprovação do professor coordenador do projeto, que deverá encaminhar ao Colegiado de
Curso a carga horária total do aluno.
 Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras,
Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades poderão ser
contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas com o Curso,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e relatório da atividade
ao Colegiado de Curso, o qual aprovará a atividade.
 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente, mediante o
encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá
contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento do Relatório
de Atividades pelo professor orientador ao Colegiado de Curso.
 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada
apresentação de trabalho corresponderá a 20 horas, mediante o encaminhamento de uma
cópia do trabalho e cópia do comprovante de apresentação, que será avaliada pelo Colegiado
de Curso.
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 Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais corresponderá a 15
horas e o publicado em periódicos internacionais corresponderá a 30 horas, mediante o
encaminhamento de uma cópia do artigo ao Colegiado de Curso, o qual será aprovado pelo
mesmo.
Também como atividade complementar a IES possui convênio com escola(s) de idioma para
que os integrantes da comunidade Acadêmica possam tornar-se fluentes em uma ou mais
línguas estrangeiras, o certificado de conclusão do nível intermediário em língua estrangeira,
de escola(s) que mantenha convênio com nossa Instituição, corresponderá a 30 horas de
atividade complementar.

5.12. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
- Normas de Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso
Embora a Resolução CNE/CES Nº. 5, de 15 de março de 2011 referente as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Psicologia, não prevê em sua
composição a obrigatoriedade do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O Curso de
Bacharelado em Psicologia da FPM optou-se pelo incentivo as práticas científicas, mesmo
que as ênfases escolhidas estejam voltadas para a Formação Clínica e as Práticas de
Prevenção e Promoção a Saúde, acredita-se fortemente de que uma formação clínica que
promova saúde e previna agravos está estreitamente ligada com a produção da ciência.
Ressaltamos que o desenvolvimento do TCC tomará como base as normas institucionais
disposta no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de
Graduação da FPM (em anexo).
Entretanto, o Curso de Bacharelado em Psicologia dispõe do Manual de Orientação para
Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Psicologia – 2ª Edição
(em anexo), podendo ser apresentado em diferentes formatos: Artigo, Monografia e
Resenha, ficando a critério do professor orientador o tipo de trabalho e a definição pelo tipo
de pesquisa. Como normas de formatação optou-se pelo Formato APA (American
Psychological Association), da qual o, curso conta com o Manual de Normas de Orientação
para Formatação de Citações de Referências Estilo APA do Curso de Graduação em
Psicologia – 1ª Edição (em anexo).
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A produção do TCC na conclusão do curso tem sido usada como um eficiente instrumento
de aprendizagem. As produções têm por objetivo primacial capacitar o aluno a utilizar
métodos de pesquisa, para melhor compreender e expor determinados aspectos do
aprendizado como um todo. Além de estimular aqueles que desejam investir no campo da
ciência estendendo sua formação no programa stricto sensu, ressaltando que as produções
apresentarão uma revisão teórica atualizada sobre determinado tema de estudo em similitude
com a linha de pesquisa do professor orientador, e, no caso de trabalho empírico,
metodologia, análise e discussão dos resultados.
Destaca-se a opção pela prática do TCC no âmbito do curso devido a necessidade de
cumprir o objetivo do curso, cuja descreve a articulação no desenvolver da formação a
prática cientifica – em utilização de metodologias que privilegiam a participação ativa do
aluno na construção de conhecimentos e a integração entre os conteúdos, além de garantir a
articulação entre ensino, investigação científica, extensão e assistência em saúde –
investigação clínica – e a psicoterapia na clínica individual e/ou ampliada. Bem como, valerse da proposta do egresso/profissional em Psicologia formado pela FPM, onde atente-se o
profissional formado deve ser capaz de articular teoria e prática, bem como de compreender
as interfaces entre os fenômenos psicológicos, sócio culturais, políticos, biológicos e
ambientais. Ressaltando a atenção privilegiada do curso no aparato científico a ser recebido
em sua formação, levando em consideração a diversidade de contextos de atuação em
Psicologia.
Para tanto, o trabalho será desenvolvido ao longo do 8º, 9º e 10º período do Curso nas
disciplinas de Iniciação Científica – Elaboração de TCC – Seminário de TCC, sendo o 10º
período os últimos meses destinado a Defesa Pública, porém, o aluno ao longo do período
pode solicitar a defesa a qualquer momento. No processo de construção do TCC cada turma
terá um professor responsável pela orientação dos aspectos metodológicos do TCC, as regras
de funcionamento. As orientações ocorreram conforme decisão Colegiado prevendo a carga
horária do professor no curso e disponibilidade de orientação de acordo com a linha de
pesquisa e projetos de pesquisa. E o trabalho poderá ser realizado em grupo desde que este
esteja vinculado aos grupos de pesquisa do professor orientador, no entanto, cada membro
deverá apresentar seu trabalho individualmente.
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Conquanto, é importante enfatizar que a prática do desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso está aliada: a NEF 5. Práticas Profissionais do Exercício da Psicologia
(conforme estágios profissionalizantes) – as ênfases do curso EF-PPAD: Psicologia e
Processos de Avaliação Diagnóstica; EF-PPC: Psicologia e Processos Clínicos; e EF-PPSS:
Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde – ao Centro de Estudos e
Pesquisas em Psicologia Aplicada e Clínica Escola (CEPPACE) – os Laboratórios de
Práticas e Vivências – os Grupo de Pesquisadores (GRUPES) – e o periódico do curso a
Revista Psicologia e Saúde em Debate (RPSD).

5.13. Apoio ao Discente
O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus discentes a
participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. Diante disso, coloca à
disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica, participação de programas de
extensão, eventos diversos, de natureza educacional, cultural, social e científica, como
estratégia do processo ensino-aprendizagem, fazem parte ainda ações da ouvidoria, CPA,
coordenação acadêmica, secretaria acadêmica, nivelamentos, psicólogo, pedagogo,
coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com encaminhamentos a bolsas com
recursos próprios e governamentais como FIES. Dessa forma, as monitorias, os programas
de extensão e a iniciação científica têm como objetivo o estreitamento da relação professoraluno e a complementação do atendimento extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do Curso, pelos
Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, pedagoga,
psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com jornada semanal específica
para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo destinado ao apoio psicopedagógico aos
discentes e docentes.
Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria fornece a
documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores auxiliam no
acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades complementares a serem
desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam os discentes que apresentam
dificuldades financeiras e encaminham

os mesmos a buscar bolsas em programas
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governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos próprios. Alguns
discentes também são atendidos e beneficiados com estágios remunerados em suas áreas de
atuação dentro da própria instituição.
Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e apoiar as suas
atividades acadêmicas, em consonância com o professor da disciplina ou conteúdo que
requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio dos docentes, especialmente, na
orientação para o processo de aprendizagem, na elaboração de trabalhos de graduação, nas
atividades complementares e nos estágios curriculares e extracurriculares.
- No âmbito do Curso de Psicologia
Em função da especificidade do perfil dos estudantes de Psicologia, percebe-se ao entrarmos
em uma sala de aula, de qualquer IES, veremos que a predominância de estudantes será do
sexo feminino. Dados conferem com pesquisas sobre os profissionais já formados. De
acordo com recente pesquisa, de cada dez profissionais da psicologia, nove são mulheres. A
média de idade entre os estudantes é entre 18 a 40 anos, no entanto, em nossa IES abarca
alunos acima de 40 anos.
Entretanto, não existe um perfil profissional específico, mas características específicas que
compõe um direcionamento. É possível encontrar um sujeito musculoso, ao lado de uma
patricinha, ao lado de um marxista, ao lado de um socialista, ao lado de um religioso, ao
lado de um filósofo, entre outros. Todas estas diferentes personalidades (um pouco
caricaturas neste exemplo, mas reais) formam um possível perfil de aluno no curso. De
modo que o público é realmente muito diferente de outros cursos como, por exemplo, o
curso de contabilidade ou o curso enfermagem e as engenharias.
Levando em consideração estas particularidades, juntamente com a política institucional de
atendimento ao discente. O curso de Psicologia conta com um grupo de 5 professores, sendo
3 psicólogos e 2 de formação básica que se organizam para atender e dialogar com os alunos
que demonstrarem necessidade. Havendo necessidade o aluno é direcionado ao NUPD, e os
casos são discutidos junto da coordenação e quando NDE e Colegiado.
Para estes atendimentos o Curso de Psicologia possui um espaço reservado na Clínica
Escola, que privilegia o contato.
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O Curso de Psicologia da FPM também possui a figura de 1 professor representante de
turma, que exerce função de conselheiro naquele período do referido semestre. Mantendo
comunicação direta com a Coordenação de Curso.
- Liga Acadêmica de Psicologia – LigaPsi
Organização estudantil, aberta para participação de alunos de curso de Psicologia, e aberta
aos demais cursos da área da saúde da Faculdade Patos de Minas.
Inspirado e motivado pelo trabalho das ligas acadêmicas já existentes na formação em
medicina, um grupo de alunos do curso de graduação em Psicologia, resolveram criar a
primeira liga Psicologia para promover debates, eventos, atividades.
Os trabalhos em estruturação da Liga Acadêmica de Psicologia, vem sendo estruturado junto
a coordenação do DPGPSI desde 2014, ano que marca a criação e estrutura, previamente
chamada de NAEP (Núcleo de Apoio ao Estudante de Psicologia). Especificamente em
julho de 2016 o grupo liderado pela coordenação do curso em agosto do mesmo ano,
estrutura a formação da Liga e altera o nome.
As atividades propostas serão voltadas a capacitar, de forma técnica e científica, futuros
psicólogos e estudantes de cursos de Psicologia para que sejam capazes de transformar para
melhor a realidade brasileira no que tange o cenário da profissão do psicólogo.

5.13.1. Formas de Acesso ao Curso
O acesso ao Curso é através de processo seletivo aberto através de Edital, no qual constam
as respectivas vagas, os prazos, a documentação exigida, os critérios de classificação,
desempate e demais informações úteis.
Por se tratar de um curso de formação Superior é estritamente necessário para matrícula no
curso o comprovante de conclusão do ensino médio.
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As matrículas são efetuadas nos meses que antecedem o início das aulas podendo prolongarse, caso haja vagas até o início do período letivo.
Os períodos de matrículas são divulgados com antecedência aos interessados, através de
comunicados.
Em caso de haver vagas remanescentes ao processo seletivo a instituição pode emitir
declaração de vagas para alunos oriundos de outras instituições de ensino superior, desde
que estes atendam aos requisitos necessários especificados na legislação vigente e/ou para
pessoas portadoras de diplomas de curso superior.
As matrículas são efetivadas pelos funcionários da secretaria da instituição, os quais
verificam se os requisitos e a documentação estão de acordo com as normas regimentais.
As matrículas são registradas no sistema próprio da IES.

5.13.2. Mecanismos de Nivelamento
As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram dificuldades nas
disciplinas propostas pelo curso quando ingressam na Faculdade, independentemente do
nível de conhecimento básico, tem como objetivo reviver os conhecimentos adquiridos
anteriormente, de forma que acelere a adaptação do ambiente acadêmico. Esta atividade está
disponível também para os discentes de outros períodos do curso, a fim de recuperar os
aprendizados adquiridos em anos acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar os
conhecimentos básicos, que por sua fez formam o alicerce para seu desenvolvimento não
deixando também a conotação de Inclusão Social. Em última instância, os cursos de
nivelamento proporcionarão uma maior facilidade para os docentes, na medida em que
tornam mais homogêneos os conhecimentos dos alunos.
Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser intensificado
sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos e fora do horário normal
das aulas regulares para atendimento em grandes e pequenos grupos, proporcionando
condições de todos os alunos interessados participarem.
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As

atividades

de

nivelamento

caminham

em

consonância

com

as

atividades

complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional proposto pelo
Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou pouco caso dos discentes com
problemas de acompanhamento didático, para com relação a essas atividades, implicarão em
medidas de advertência.
O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do diagnóstico
inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o atendimento dos alunos para o
desenvolvimento dessas atividades.
- No âmbito do Curso de Psicologia
Para atender as demandas da política da IES em relação aos mecanismos de nivelamento, o
curso de Psicologia dispõe de um Projeto Institucional do Departamento de Graduação em
Psicologia para Nivelamento.
O Projeto tem com o objetivo de oferecer aos acadêmicos com dificuldades em acompanhar
determinadas disciplinas, as condições adequadas para a superação de suas dificuldades,
especialmente no início do curso, recuperando conteúdos básicos de Matemática, Português,
Metodologia Cientifica e Filosofia, propiciando o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem em sua plenitude. Entretanto, o mesmo se adapta a realidade anual nos
semestres letivos em vigor, respeitando assim suas especificidades.
Pois, as ações implementadas no âmbito do curso em conformidade com o objetivo do curso
e o perfil do egresso, o Projeto possibilitará ao acadêmico recém-chegado à Instituição, um
contato com novas estratégias de atendimento e formato das atividades pedagógicas
desenvolvidas para a superação de dificuldades de aprendizagem apresentamos abaixo os
objetivos do Nivelamento.

5.13.3. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD)
O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no processo de ensino
e aprendizagem da FPM a viabilizarem um processo educativo ampliado, onde o aprendiz e
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processo de aprendizagem sejam considerados de forma global. Nesse sentido,
comprometido com o objetivo comum a todos os setores da faculdade – oferecer ensino de
qualidade – o NAPD atua como facilitador para reflexões por parte da comunidade
acadêmica acerca das relações psicopedagógicas e de como estas interferem no processo em
questão.
Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se destinam a suprir as
demandas psicopedagógicas do discente. No atendimento psicopedagógico ao aluno o
atendimento é realizado principalmente de forma individual, quando este poderá verbalizar
suas angústias e dificuldades referentes à vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do
momento em que as questões subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não
apenas menos angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam para a
experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e habilidades profissionais
positivas, contribuindo para a sua formação mais integral e humana.
Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de demandas
identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais eficaz. Isto pode ocorrer
no caso de diagnóstico situacional de problemáticas que envolvam grupos de alunos ou no
caso da identificação de problemas comuns a um número maior de alunos onde a estratégia
de atendimento grupal se mostre eficaz.
O

aluno

pode

procurar

o

NAPD

espontaneamente

ou

por

meio

de

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que perceba que a
proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do aluno.
É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por objetivo oferecer
ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno no reconhecimento
de suas dificuldades e ansiedades relativas à formação e futura prática profissional. Caso
seja diagnosticado que o aluno demande atendimento psicoterapêutico especializado, ele
será encaminhado para as clínicas conveniadas especializadas neste atendimento.
Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional
e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma formação profissional
mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho profissional técnico, mas também a
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considerar os componentes humanos, ou seja, sociais e emocionais de sua formação,
auxiliando-o, a partir do autoconhecimento e reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura
ética e responsável, bem como, confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se que a
partir da atuação desse espaço facilitador do processo de formação seja possível minimizar
as crises presentes no processo educativo; formar de um profissional com competências
emocionais, técnicas e éticas; melhorar a prestação de serviços da universidade e,
consequentemente, promover o reconhecimento do valor da formação promovida pela FPM.

5.13.4. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno
O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar apoio aos alunos
no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e particulares, além de oferecer
atendimento pedagógico e educacional aos alunos quando os mesmos tiverem alguma
dificuldade relacionada ao ensino, aprendizagem e as mudanças referentes à chegada e
permanência na universidade como: adaptação a cidade, ao curso escolhido, ao ensino
superior, dentre outras. O Setor atua junto às Coordenações de Curso e conta com duas
profissionais especializados nas áreas de pedagógica, psicológica, financeira e jurídica.

Ao Setor dos Projetos Sociais compete:
 Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento dos currículos
plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do projeto de atuação pedagógica,
em consonância com a legislação educacional vigente e com as diretrizes
institucionais;
 Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução do suporte
técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino e na aprendizagem, com
atendimento aos docentes e discentes, articulando informações educacionais com as
Coordenações de Curso;
 Elaborar instrumentos para diagnosticar dificuldades de aprendizagem, confeccionar e
analisar dados de rendimento escolar, aplicar questionários e realizar entrevistas para
sondagem

das

causas

da

evasão

escolar

(desistência,

transferência

e

trancamento/cancelamento de matrícula) e repassar todas estas informações aos
coordenadores e docentes dos cursos;
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5.13.5. Ouvidoria
A Ouvidoria da FPM, criada em 2005, tem o objetivo de compreender e respeitar as
necessidades, direitos e valores do corpo discente e de toda a comunidade interna e externa
da Instituição. O atendimento é feito pessoalmente, através das caixinhas da Ouvidoria
espalhadas por todos os campi, ou eletronicamente através do site institucional. O
atendimento direto e pessoal é marca de excepcionalidade encontrada na Ouvidoria da FPM.

5.14.6. A comunicação e a Intercomunicação no Curso
No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento individualizado,
realizado em um primeiro instante através de seus professores e do NAPD, e posteriormente
pela coordenação de curso, integrado aos setores financeiro e de administração acadêmica.
O Portal Educacional da FPM conjuntamente com a CPA são as principais ferramentas de
comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à
comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à
comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do
ensino, da pesquisa ou da extensão.
A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das interações
necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e professores têm acesso às
mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e a deles com os canais formais
da Faculdade.
Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail para que
possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no seu dia-a-dia.
O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a intercomunicação.
Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da internet. O curso usufrui das
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funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de notas, frequência, conteúdo ministrado
e permite o diálogo permanente entre professores e alunos.
Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são solicitados a
cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos são parte
integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (aluno-professor) e
multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e também as áreas
de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale Conosco).
A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FPM. Trata-se de um
espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da universidade na forma de
notas curtas e rápidas. O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de
notícias diversas de interesse específico de alunos e professores.

5.14.7. Monitoria
- No âmbito Institucional
Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso Bacharelado em
Psicologia da FPM serão incentivados a participar ativamente da construção do
conhecimento desde o início do curso.
A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral, contribuir
para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação acadêmica entre alunos
e docentes. As atividades de monitoria no Curso Bacharelado em Psicologia serão
consideradas estimuladoras e fundamentais para despertar a vocação docente no estudante.
Os monitores serão selecionados a partir da publicação semestral dos editais de monitoria,
que seguem a Regulamentação do Setor de Laboratórios e Monitorias.
O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina, que consta de
prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são oferecidas para disciplinas
específicas que exigem a presença do monitor juntamente com o professor responsável em
ambiente de sala de aula e/ou laboratório (quando exigido pela disciplina).
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Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de exercício de
monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a carga horária cumprida.
Além disto, os monitores são agraciados com descontos diretamente incididos sobre o valor
da mensalidade.
- No âmbito do Curso de Psicologia
A monitoria no curso de Bacharelado em Psicologia tem como objetivo propiciar formação
acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela dedicação à
docência e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas atividades propostas no
curso junto a FPM.
Existem duas modalidades de monitoria trabalhadas no âmbito do curso de graduação em
questão: Monitoria não-remunerada (Voluntária) e Monitoria remunerada por bolsa, na qual
cabe frisar que esta não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre o aluno e a FPM,
devendo o aluno assinar um Termo de Compromisso, seguindo os regulamentos da IES
descritos no item acima.
A Oferta das monitorias e bem como o professo é organizado pelo professor responsável
pela disciplina e/ou laboratório, e acompanhada pelo coordenador do curso. O monitor
selecionado participa, juntamente com o professor, de tarefas condizentes com o seu grau de
conhecimento e experiência: no planejamento das atividades, na preparação de aulas, no
processo de avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos e
experimentais. As atividades do monitor obedecerão à programação elaborada pelo
professor responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do professor
responsável pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso.
O horário de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõe e/ou interfere nos
horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades
necessárias à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 20 horas
mensais.
A frequência mensal do monitor é encaminhada pelo aluno ao setor responsável pela
monitoria, sob anuência do professor responsável da disciplina sendo registrado em seu

71

formulário apropriado, segundo calendário relativo ao período, sendo em seguida
encaminhada à coordenação do Curso.
Ao final do semestre letivo, tanto monitor quanto professor, entregam ao setor responsável
pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e negativos da
monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de Monitoria que é
encaminhado à coordenação do curso.
O Curso de Psicologia da FPM oferece monitorias no âmbito disciplinar em:
- Análise do Comportamento (Laboratório Virtual do Rato)
- Avaliação Psicológica
- Clínica Escola
- Laboratório do Brincar
- Psicologia Escolar

5.14.8. Iniciação Científica e Extensão
As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, num tripé de
sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta Instituição. Essas
relações devem ser construídas de forma indissociável, de maneira que a atividade fim
(ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com competência, eficiência, adequação,
responsabilidade e constante processo de atualização e aperfeiçoamento.
Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a serem
trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das necessidades dos alunos e
ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a nortear o ensino de todo corpo docente. Para
a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de todos os setores,
agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os envolvidos com o processo de ensino.
Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser capazes de não
apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos, mas aliar essas atividades à
pesquisa que vise à construção do saber científico e ao desenvolvimento de projetos de
extensão, ligados às suas respectivas áreas de atuação, por mais que a IES não possua
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características de Universidade, procura-se incentivar a pesquisa em todos os segmentos e
no próprio desenvolvimento de suas ações. Os programas de extensão serão consequência
das atividades de ensino e pesquisa.
Ressaltando o destaque pela opção prática do incentivo a pesquisa no âmbito do curso devido

a necessidade de cumprir o objetivo do curso, cuja descreve a articulação no desenvolver da
formação a prática cientifica – em utilização de metodologias que privilegiam a participação
ativa do aluno na construção de conhecimentos e a integração entre os conteúdos, além de
garantir a articulação entre ensino, investigação científica, extensão e assistência em saúde –
investigação clínica – e a psicoterapia na clínica individual e/ou ampliada.
Bem como, valer-se da proposta do egresso/profissional em Psicologia formado pela FPM,
onde atente-se o profissional formado deve ser capaz de articular teoria e prática, bem como
de compreender as interfaces entre os fenômenos psicológicos, sócio culturais, políticos,
biológicos e ambientais. Ressaltando a atenção privilegiada do curso no aparato científico a
ser recebido em sua formação, levando em consideração a diversidade de contextos de
atuação em Psicologia.
A IES colocará à disposição da comunidade, serviços diversos, tais como: cursos de
aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca; eventos culturais e artísticos; atividades de
estágios; assessorias e consultorias. À instituição caberá ainda criar, empreender e difundir
outras atividades que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida de Patos de
Minas. A realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação para o saber
instrumental, educação ambiental, educação para a saúde, entre outros, deverá ser uma
preocupação constante da instituição no atendimento da comunidade, garantindo assim as
práticas interdisciplinares no processo de formação do Profissional da Psicologia.
- Sobre a Iniciação Científica – IC
Tem como objetivo introduzir o discente à pesquisa no âmbito acadêmico, potencializar
novos talentos humanos, gerar conhecimentos e possibilitar o entendimento, por parte corpo
discente, de como o conhecimento é construído, o Programa de Iniciação Científica do
Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM busca instaurar sistematicamente a ambiência
da pesquisa, em caráter amplo, fazendo interagir a graduação e a pós-graduação, articulando
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ensino acadêmico, programas de extensão e linhas/projetos de pesquisa. A proposta da
Iniciação Científica do Curso visa especificamente:
 Estimular a produção científica, fortalecendo o tripé Ensino – Pesquisa –
Extensão: Fortalecer o Ensino, oferecendo ao aluno a oportunidade de descobrir
como o conhecimento é produzido (formulação de perguntas, utilização de
procedimentos metodológicos de investigação, integração de conhecimentos,
interpretação e divulgação de resultados, articulação de teoria e prática);
 Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre os
acadêmicos;
 Estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, por
meio do confronto direto com perguntas de pesquisa;
 Preparar e qualificar alunos para os programas de pós-graduação;
 Estimular o corpo docente do Curso a elaborar, conduzir e orientar projetos de
pesquisa científica;
 Permitir o intercâmbio científico e tecnológico entre docentes e discentes da
instituição e com outras instituições de ensino e pesquisa;
 Estimular a divulgação da produção científica da FPM;
 Valorizar o papel do Curso e da FPM perante a sociedade.
Os projetos são incentivados a conter uma estrutura que demonstre o caráter interdisciplinar
e multidisciplinar, preferencialmente relacionados aos diversos interesses regionais e
institucionais, e que visem à melhoria da qualidade de vida da população, assim como o
desenvolvimento científico e tecnológico e a promoção da saúde mental, os aspectos clínicos
e a sustentabilidade no ambiente.
Os projetos desenvolvidos com recursos da FPM são selecionados, mediante inscrição, via
Edital, publicado anualmente. São considerados elegíveis projetos propostos por professores
com vínculo empregatício com a FPM no Curso de Bacharelado em Psicologia e que
possuam a titulação mínima de Mestre. São critérios específicos para o julgamento das
propostas pela Comissão de Avaliação:
o Afinidade com grupos/linhas de pesquisa da Instituição;
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o Indicadores de sustentabilidade contemplados pela proposta;
o Interdisciplinaridade da proposta;
o Articulação com o ensino e a extensão;
o Benefícios potenciais para a área em estudo;
o Viabilidade de execução do plano de trabalho;
o Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico;
o Resultados esperados e benefícios potenciais para a sociedade;
o Para projetos de pesquisa que envolvam seres humanos e animais como objetos da
investigação, comprovante de apresentação do projeto ao Comitê de Ética em
Pesquisa da FPM / Comitê de Ética em Pesquisa com Animais da FPM.
o Os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e graduação
tecnológica e pós-graduação, se selecionados por professores com pesquisas
aprovadas, podem participar do programa como bolsistas ou como voluntários.
Para a participação como bolsista, alguns critérios de seleção são indicados:
o Estar regularmente matriculado em um dos cursos da FPM e ter e manter um
rendimento acadêmico igual ou superior a 80% (oitenta por cento).
o Estar cursando no mínimo o terceiro período (para graduação) ou segundo período
(para graduação tecnológica) e, no máximo, o penúltimo período do curso.
o Disponibilidade de 20 horas semanais, em horário diferente daquele em que está
matriculado para dedicar-se ao programa e não possuir vínculo empregatício de
qualquer natureza, contrato de estágio ou monitoria do FPM ou de outra entidade,
ou bolsa de Iniciação Científica/Tecnológica de outra agência de fomento à
pesquisa.
o Não ser, no período de vigência da bolsa de Iniciação Científica, reprovado em
qualquer disciplina que estejam cursando na FPM, nem reduzir o percentual de
rendimento abaixo do previsto (80%).
Além de fomentar o próprio Programa de Iniciação Científica, a FPM conta também com a
viabilidade de bolsas de Iniciação Científica (IC) e de Iniciação Tecnológica (IT) em
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projetos com auxílio financeiro externo, por meio de órgãos de fomento como FAPEMIG,
CNPq, CFP, ONGs e CAPES, e também com bolsas decorrentes de convênios.
Todavia, para melhor organização do processo científico o Curso de Bacharelado em
Psicologia da FPM, conta atualmente com o GruPes (Grupo de Pesquisadores), que reuni
pesquisadores em torno de um objeto comum de interesse na pesquisa e tem por finalidade a
geração contínua de conhecimento da Psicologia e afins. Sua Finalidade é de é possibilitar a
criação adequada para estimular jovens pesquisadores, que estejam comprometidos com a
ciência, favorecendo a ética e o compromisso social da formação em Psicologia.
No desenvolvimento de suas atividades, os grupos de pesquisa pautarão a sua atuação
atendendo aos princípios gerais para a pesquisa, inovação e promovendo o empoderamento
das pessoas, por meio das ações que contemple:
I. Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão;
II. Atendimento a todos os níveis de Ensino;
III. Sintonia com o contexto externo e com os Arranjos Produtivos Sociais e Locais;
IV. Desenvolvimento de ações inovadoras atrelados aos contextos de trabalho;
V. Cooperação com as políticas institucionais de proteção da propriedade intelectual.

Atualmente o GruPes possui 7 grupos de pesquisa conforme abaixo denominado:
o Grupo de Estudos e Pesquisas em Acompanhamento Terapêutico
Coordenação e Liderança: Profa. Ma. Aline Fernandes
o Grupo de Estudos e Pesquisas em Trânsito e Sociedade
Coordenação e Liderança: Profa. Ma. Isabel Gomes da Silva
o Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Psicológica
Coordenação e Liderança: Profa. Ma. Delza Ferreira Mendes
o Grupo de Estudos e Pesquisas em Risco e Vulnerabilidade de Saúde Oriundas
do Uso de Álcool e Outras Drogas – Relações de Família – Saúde e Educação –
Sustentabilidade e Ambientes.
Coordenação e Liderança: Prof. Me. Gilmar Antoniassi Junior
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o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Maternidade e Transexualidade
Coordenação e Liderança: Prof. Me. Guilherme Bessa Ferreira

o Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e seus Desdobramentos de Saberes
Coordenação e Liderança: Prof. Me. Marcelo de Castro
o Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação da Qualidade do Sono e Bioética
em Diferentes contextos de Populações.
Coordenação e Liderança: Prof. Dr. Hugo Christiano Soares Melo / Prof. Me. Gilmar
Antoniassi Junior
A garantia das ações de ensino – pesquisa – extensão que ocorre no Curso de Bacharelado
em Psicologia da FPM, se movimenta por intermédio do GruPes, cumprindo assim um dos
objetivos proposto do curso e atende ao perfil do egresso/profissional.
- Sobre a Mostra Interdisciplinar de Psicologia – MIP
O MIP se constitui pelo desenvolvimento prático de atividades que qualifica o que é comum
a duas ou mais disciplinas ou outros ramos do conhecimento, sendo um processo de ligação
entre as disciplinas ofertadas na formação do Psicólogo e na comunicação com outras áreas
como: saúde, trabalho, esporte, lazer, cultura e dentre outras. Que compõe Projeto de
Atividades Interdisciplinares do Curso de Psicologia (em anexo).
Os objetivos do MIP é de INCENTIVAR o aluno a conhecer as interações entre mundo
natural e a sociedade, criação humana e natureza, e em formas e maneiras de captura da
totalidade social, incluindo as relações acadêmicas vividas em sala de aula com a sociedade
entre indivíduos que a compõe; PROMOVER os processos de interação entre conhecimento
racional acadêmico e o conhecimento sensível, e de integração entre saberes tão diferentes,
e, ao mesmo tempo, indissociáveis na produção de sentido da vida. ARTICULAR os
conteúdos aprendidos nas disciplinas cursadas com a prática do desenvolvimento
institucional de promoção profissional da Psicologia, para atender as demandas sociais,
políticas, econômicas e educacionais. Que possa garantir a AUTONOMIA no pensamento e
na criação de ações que aproxima a Universidade – a Psicologia – das Pessoas.
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As edições do MIP são anualmente configuradas por propostas classificada em: CRIAÇÃO
– EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO.
- Sobre o Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia Aplicada e Clínica Escola –
CEPPACE
O CEPPACE busca oferecer aos acadêmicos do Curso de Bacharelado em Psicologia da
FPM as condições teóricas, técnicas e práticas para a desenvolverem as intervenções. Não
podemos perder de foco que as ações vinculadas ao CEPPACE estão no fortalecimento da
promoção da articulação entre a formação básica e a formação profissional da Psicologia,
assim, buscando desenvolver dispositivos que possa viabilizar a formação Clínica do
profissional de Psicologia, levando em consideração a ampliação do campo de atuação do
Psicólogo e o compromisso social com a viabilização de uma prática de assistência pautada
pela cidadania. Afim de estimular e exercer as articulações entre Ensino – Pesquisa –
Extensão.
- As Práticas de Extensão
Afirma-se, como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da
realidade, indispensável na formação do acadêmico, na qualificação do docente e na
promoção do intercâmbio entre a universidade com a sociedade, o que implica relações
multi, inter e transdisciplinares e interprofissionais. Garantidas pelas ações no âmbito da IC
– MIP – CEPPACE, sincrônico ao GruPes – Laboratórios Especializados – Clínica Escola
de Psicologia.
Corroborado com a premissas fundamentais do caráter solidário e de reciprocidade do
trabalho de extensão; o compromisso com o desenvolvimento local integrado e sustentável e
a melhoria das condições de vida da população; a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão; o incentivo a projetos com pertinência e relevância social, econômica, cultural e
científica; a participação, o respeito e o diálogo; a necessidade de garantir a continuidade das
ações; a promoção da interdisciplinaridade; a eficiência na alocação e aproveitamento dos
recursos disponíveis; a busca de parcerias e complementaridades referenciadas na qualidade
social.
As ações de extensões estão orientadas pela visão do Plano Nacional de Extensão
Universitária sobre a abrangência desta atividade, nela incluindo, com exceção dos estágios
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curriculares, as atividades realizadas dentro ou fora do seu espaço institucional, que se
identificam como:



Programa: configura-se por um conjunto articulado de projetos e outras ações de
extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando as
ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza
de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e
longo prazo.



Projeto: configura-se pela ação processual e contínua de caráter educativo, social,
cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado.



Curso: configura-se pela ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático,
presencial ou a distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga
horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação definidos.



Evento: configura-se pela ação que implica a apresentação e/ou exibição pública,
livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico,
esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela
IES.



Prestação de Serviço e Atendimento à População: configura-se por um
conjunto de ações que são realizadas através do trabalho oferecido pela IES ou
contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.); a prestação
de serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e
não resulta na posse de um bem.



Publicações e Outros Produtos Acadêmicos: os produtos acadêmicos
decorrentes das ações de extensão, para difusão e divulgação cultural, científica
ou tecnológica.

5.13.9. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos
- Revista Psicologia e Saúde em Debate – RPSD
A RPSD é um periódico especifico do Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM, é uma
revista de publicação por meio da divulgação digital, que visa suprir uma necessidade
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institucional para as áreas da Saúde e da Psicologia. O periódico tem todos artigos liberados
para download em PDF (Portable Document Format). O escopo primário do periódico é
divulgar artigos científicos de qualidade, favorecendo o diálogo científico entre
pesquisadores de múltiplas instituições e alunos de graduação e pós-graduação. Possui o
registro

no

ISSN

(eletrônico)

2446-922X

e

DOI

10.22289/issn.2446-

922X.PSICODEBATE4FPM. O volume anual é composto por duas publicações, de
periodicidade semestral.
O corpo editorial da RPSD não se responsabiliza pelos dados e opiniões expressos nos
artigos, sendo estes de inteira responsabilidade dos autores. O Escopo da Revista publica
Estudo Teórico; Relato de Caso e/ou Experiência; Artigo Original; e Resenhas; Ensaios,
Críticas e Resumos completos de pesquisas em qualquer subárea que esteja incluída nas
grandes áreas da Saúde e Psicologia, prestigiando áreas por exemplo como Psicologia Geral,
Enfermagem, Fisioterapia, Ciências Farmacêuticas, Odontologia, Biomedicina. O periódico
também publica resenhas de livros, teses e dissertações de autoria de docentes e
pesquisadores de qualquer instituição do país.
O processo de revisão ocorre através da primeira etapa de avaliação é uma análise do
manuscrito pelo Copy Spider. Caso o manuscrito resulte em um percentual maior ou igual a
3% o mesmo é recusado imediatamente. Com resultados menores o mesmo passa para o
processo de revisão. Posteriormente o periódico realiza o processo de revisão por pares,
também chamado de revisão paritária ou arbitragem (peer review, refereeing, em inglês).
Nesse processo o manuscrito submetido é editado para retirada de qualquer identificação dos
autores e enviado a um revisor da área que realizará a análise do mesmo e enviará seu
parecer ao editor do periódico. Novamente o editor retirará qualquer identificação e enviará
as considerações do revisor ao autor do manuscrito sem qualquer identificação do mesmo.
Não há um prazo pré-determinado para resposta aos autores, porém o periódico se
compromete a realizar esse processo no menor tempo possível, e está sempre disponível
para esclarecimentos através do e-mail de contato.
O Periódico da RPSD está atualmente indexadas nas bases de dados do: Latindex; Biblioteca
Vitual em Saúde; Google Acadêmico; Diadorim; Períodicos de Minas; Semantic Scholar;
Directory of Research Journals Indexing; CiteFactor; Revista de Livre Acesso;
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Sumários.org; Academic Resource Index; Academia.edu; Eaurasian Scientific Jornal Index;
DAIJ; IFSIJ; Word Catalogue of Scientific Journals; International Innovative Jurnal Impact
Factor; Impact Factor; International E-Library Jornal Impacto Factor; Open Aschives;
OCLC WorldCat; Bielefeld Acadmic Search Engine; e no Scientific indexing Sevice.
O

acesso

da

RPSD

é

por

meio

do

endereço

eletrônico:

http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/issue/view/11.
Além da RPSD a Faculdade Patos de Minas conta com mais duas revistas científicas da IES:
uma a Virtua34 da Escola Superior de Negócios da FPM divulga chamada contínua para
submissão de artigos e papers; a outra é a Revista Acta Científica, um periódico geral
institucional.
- Virtua 34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios da FPM foi criada em
2016 registrada através do com ISSN 2526-5075, e tem como missão publicar,
semestralmente, artigos técnico-científicos escritos por pesquisadores de graduação e pósgraduação da FPM e de outros centros de pesquisa, estimulando a pesquisa e divulgação do
conhecimento científico nas áreas de Ciências Administrativas, Ciências Contábeis e
Engenharias. A

publicação

online

pode

ser

acessada

pelo

seguinte

link: http://www.esunfpm.net/virtua34.
- Revista ACTA CIENTÍFICA (ISSN-1984-0918) é uma publicação da FPM que tem por
objetivo a publicação de trabalhos realizados no âmbito da Multidisciplinaridade com ênfase
na integração dos cuidados em saúde. A classificação atual de acordo com o
QUALIS/CAPES alocou a revista no estrato B3 a B5. A revista pode ser acessada por meio
do link www.faculdadepatosdeminas.edu.br/a-faculdade/publicacoes.
É importante enfatizar que em todas os periódicos disponíveis na FPM os estudantes e
professores são estimulados a publicar os trabalhos qualificados produzidos durante o curso.

5.14.10. Acompanhamento de Egressos
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A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Patos de Minas está
fundamentada na possibilidade de discursão das ações que são realizadas pela instituição
voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos tendo em vista o aperfeiçoamento dos
cursos e dos serviços prestadas a fim de melhorar as competências e as habilidades dos
discentes bem como a participação dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas
pela instituição.
Por meio da política de acompanhamento a instituição acompanha o egresso sendo possível
traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das informações obtidas construir
indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade dos cursos e oferecidos pela
IES e a repercussão dos mesmos no mercado de trabalho e na sociedade.
Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes indicadores para o
aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo de oferta
educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a inserção dos
egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES acompanhe de forma
continua as mudanças e as necessidades atuais do mercado possibilitando assim a revisão e
organização das propostas de formação dos cursos objetivando formar profissionais cada vez
mais qualificados para o mercado.
A política de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição para o
mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da relação iniciada
desde os primeiros semestres do curso de graduação. Tem-se o entendimento que a política
de acompanhamento ao egresso não começa logo após a colação de grau.
Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair do âmbito acadêmico para
atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a necessidade de orientações específicas
para que o mesmo possa se sentir mais seguro e preparado para enfrentar o a
competitividade do mercado atual.
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Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o Programa de
Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte de informações para a
autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de Patos de Minas.
- No âmbito do Curso de Psicologia
São disponibilizados, no e-mail dos egressos e concluintes, instrumentos de avaliação
contendo questões sobre o curso de graduação realizado, a atuação no mercado de trabalho,
as dificuldades encontradas na profissão, a realização de cursos de graduação e/ou pósgraduação na mesma área de conhecimento ou diversificou sua área de conhecimento inicial
em função das necessidades de mercado.
As informações sobre a opinião dos egressos e suas sugestões, servem para reorientar a
discussão em termos da efetiva qualidade dos cursos e/ou aprimorar as diferentes ações
institucionais, tanto no que condiz ao ensino e a estrutura curricular, como às práticas na
área da extensão, pós-graduação, e demais atividades da instituição.
Também são usados formulários para atualização das informações cadastrais, que compõem
a base de dados de egressos, e desencadeiam ações de aproximação de contato direto,
contínuo e permanente, por meio de todas as formas de comunicação viáveis e a frequente
participação dos egressos em eventos, cursos, atividades e oportunidades de cunho
científico, técnico, artístico e cultural promovidos pelo Curso na FPM.
A coordenação mantém grupo de debates nas redes sociais dos egressos e mantem
efetivamente contato direto com disponibilidade de atendimento na IES. Bem como, a oferta
do Programa de Pós-graduação Lato Sensu ofertado no âmbito do curso, garantindo assim a
presença do egresso no curso.
É válido ressaltar que a coordenação juntamente com NDE e Colegiado mantém
encaminhamentos de egressos ao mercado de trabalho com a inserção social, bem como
quando solicitado a participação em palestras, feiras e outras demandas que por ventura
surgem os mesmos são convidados e/ou direcionados para a IES e fora dela na sociedade
civil organizada.
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5.14. Processo de Autoavaliação
O processo de avaliação e de autoavaliação do curso Bacharelado em Psicologia está
intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da sua trajetória.
A FPM conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de Avaliação
(CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna da instituição, tanto
no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de infraestrutura.
As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo Colegiado do
Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta forma, para a
consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.
Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza avaliação
anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os alunos são
convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às disciplinas, ao corpo
docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação são gerados resultados que são
discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado para a elaboração de estratégias que devem
ser adotadas para o saneamento das fragilidades apontadas.
Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder questionários específicos
sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas eletrônicas e os docentes apresentam
a sua impressão das turmas para as quais já ministraram aulas, completando assim, a
avaliação 360º. Tanto os resultados das avaliações como as estratégias preparadas são
apresentados e discutidos com os professores e estudantes.
Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas pontuais dos
estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a representação discente. São
realizadas reuniões com os estudantes representantes de turma, quando é possível avaliar a
percepção dos graduandos em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só
aproximar os alunos da coordenação, o que visa manter clara e transparente a comunicação
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no curso, mas também tomar as providências ou prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
- No âmbito do Curso de Psicologia
A auto avaliação no curso de Psicologia visa contribuir de maneira mais ativa e próxima da
CPA no âmbito institucional. Sendo assim, devido o curso disponibilizar de mecanismos
próprios para acompanhamento dos discentes e docentes no contexto do curso, as discussões
são garantidas por meio de um processo contínuo entre – coordenação – colegiado – NDE –
docente – discente – usuários de clínica – sociedade civil. O que garante a possibilidade de
constituir-se em condição básica para o necessário aprimoramento do planejamento e gestão
da Instituição, uma vez que propicia a constante reorientação de suas ações.
O NDE disponibiliza por meio da LigaPsi questionário que verifica junto aos alunos
satisfações e insatisfações com o funcionamento do curso. Da mesma forma, que reuniões
periódicas ocorrem entre representantes turmas discentes. Os representantes discentes no
colegiado, procura articular juntos a comunidade acadêmica a identificando os desejos e
possibilidades. Os professores procuram ater-se nos movimentos em sala de aula.
Encontros entre o corpo docente ocorre periodicamente para analisar facilidades,
dificuldades, desejos e possibilidades, procurando assim garantir o envolvimento de todos
nas decisões.
O NDE busca acompanhar as movimentações via MEC, bem como articular com CRP as
indicações e recomendações. Assim, utilizando de indicadores disponibilizados pelo INEP.

5.14.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso
Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FPM sempre se
mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos processos e políticas
institucionais propostas em nosso PDI.
As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, recredenciamento, autorização
e renovações das mesmas, orientam a IES em todos os processos de melhorias, tanto na
organização didático pedagógica quanto na infraestrutura e corpo docente, para que
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possamos trilhar caminhos cada vez mais próximos à excelência no processo de ensino e
aprendizagem.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos direcionados a
todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta aproximadora entre a Direção Geral
e todo o corpo técnico e alunado, apontando para as principais necessidades e anseios dos
acadêmicos, técnicos administrativos e docentes.
O Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a FPM sempre
teve participação ativa, traz à tona as potencialidades e as fragilidades de nosso alunado no
que diz respeito à absorção de conteúdos de conhecimentos gerais e específicos, podendo
assim também servir de ferramenta para diagnose e intervenção na busca de um egresso com
as características solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Bacharelado em Psicologia.
A FPM percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e tenta sempre,
após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes de informação fidedigna
na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo e qualquer processo de
modificação e/ou melhoria aplicado na IES.

5.15. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de
Ensino Aprendizagem
Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e comunicação
(TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a FPM busca continuamente a
melhoria de acessibilidade às novas modalidades de multimídia. A infraestrutura oferecida
aos alunos e professores contempla laboratórios de informática com programas específicos,
aplicáveis ao ensino nas diferentes áreas.
Acompanhando a evolução dos recursos educacionais o corpo docente e discente, terão à sua
disposição laboratórios de informática, para atender às demandas dos cursos com livre
acesso à Internet e ao Portal Educacional. O alunado do curso de Bacharelado em Psicologia
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terá ainda acesso a biblioteca virtual com mais de 10 mil livros virtuais disponíveis nas mais
diversas áreas. A atualização dos equipamentos dos laboratórios será realizada de forma
contínua, obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e atualização dos
equipamentos.
Em um primeiro momento os discentes serão orientados por meio de recursos audiovisuais
que mostrarão a técnica correta para a execução de cada prática e em seguida executarão as
mesmas, devidamente orientados pelos professores. Estes laboratórios também serão
cenários propícios para a projeção em tempo real de aulas práticas demonstrativas realizadas
pelo professor, e executadas pelos alunos concomitantemente.

5.16. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
§ 1º - A Faculdade Cidade de Patos de Minas considera que a avaliação do
desempenho escolar em seus cursos deve:
 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica formativa, que
realimente permanentemente o processo educativo em seus objetivos, conteúdos
programáticos e procedimentos de ensino;
 Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados, articulados
coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios de aprendizagem
desenvolvidos no processo de ensino;
 Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino desenvolvido pelo
professor e o próprio processo de avaliação do desempenho e rendimento escolar do
aluno;
 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho da
disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico-administrativa em diferentes
níveis, do professor, do próprio aluno, da Coordenação de Curso e a Direção Acadêmica
e Geral da Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional e
do cidadão.
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§ 2º - A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensinoaprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento do
aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada disciplina. São atividades curriculares
de ensino as preleções, pesquisa, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários,
excursões, estágio curricular supervisionado, provas escritas e orais, monografia, previstas
nos planos de ensino, aprovados pelos Colegiados de Curso.
§ 3º - O aproveitamento do aluno é avaliado mediante a elaboração e avaliação de 3
(três) Blocos Temáticos, 1 (uma) Avaliação Livre e 1 (uma) Prova Unificada expressando-se
o resultado de cada avaliação em notas específicas e previamente determinadas.

- O 1º Bloco Temático será avaliado em 10,0 (dez) pontos;
- O 2º Bloco Temático será avaliado em 15,0 (quinze) pontos;
- O 3º Bloco Temático será avaliado em 15,0 (quinze) pontos;
- A Avaliação Livre será avaliada em 10,0 (dez) pontos e
- A Prova Unificada será avaliada em 50,0 (cinquenta) pontos.
§ 4º - Os BLT’s - Blocos Temáticos serão definidos em sala de aula, pelo professor
em conjunto com seus alunos, em temas condizentes com a disciplina a ser ministrada e
voltada à realidade de mercado profissional atual.
§ 5º - Cada BLT terá sua duração pré-determinada pelo Calendário Acadêmico.
§ 6º - Os Blocos Temáticos serão avaliados através de Provas, as quais deverão ser
aplicadas ao final de cada bloco temático e deverão seguir a seguinte padronização:
- As provas dos Blocos Temáticas deverão ser elaboradas contendo no mínimo 6
(seis) questões e as mesmas, independentemente de seu número, deverão ser divididas e
70% objetivas (fechadas) e 30% subjetivas (abertas), sem diferença de peso entre elas;
- O número de questões a ser utilizado será definido pelo professor responsável pela
disciplina;
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- Os valores pré-determinados para cada Bloco Temático deverão ser igualmente
divididos pelo número de questões contidas na prova.
§ 7º - A Avaliação Livre será livre para o professor distribuir em atividades que possa
acrescentar conhecimento ao aluno dentro do conteúdo abordado na disciplina e que poderá
também auxiliar em outras disciplinas que ele já tenha estudado ou irá estudar (promover a
interdisciplinaridade) como por exemplo seminários, desenvolvimento de projeto
relacionando a disciplina à sua aplicação.
§ 8º - A Prova Unificada (PU) tem em sua composição a necessidade de aprofundar a
capacidade reflexiva, sistemática e lucidez no método avaliativo em conformidade com a
avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Compreende a
elaboração e aplicação de uma mesma prova para todos os alunos que cursaram a mesma
disciplina no período regular matriculado no semestre letivo.
O objetivo da Prova Unificada é o AAP:
 Avaliar os conhecimentos desenvolvidos de acordo com os conteúdos previstos na
ementa e a bibliográfica indicada no decorrer do bimestre e semestre;
 Acompanhar a implementação dos planos de ensino e da aprendizagem;
 Possibilitar ao estudante ter contato, ao longo do curso, com instrumentos de
avaliação mais próximos às provas a que se submete em situações futuras: ENADE,
Concursos e Processos Seletivos.
A Prova Unificada é a Prova Oficial do Semestre e segue o calendário escolar, portanto,
deverá ser aplicada na semana prevista em calendário acadêmico, sistematizado pelo
coordenador do curso a funcionalidade.
A Estrutura da Prova Unificada:
 As questões devem ser 10 (dez) questões de múltipla escolha e devem contemplar a
ementa trabalhada em todo o semestre;
 A Prova Unificada será elaborada contendo 10 (dez) questões para cada disciplina do
semestre cursado;
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 A última questão da Prova Unificada será subjetiva dissertativa de cunho geral e
contemple a reflexão acerca da atualidade.
 As questões devem ser de autoria própria, nos moldes do ENADE;
 Recomenda-se que os enunciados apresentem uma definição clara da tarefa a ser
realizada pelo aluno;
 O texto do enunciado deve ser claro, conciso e redigido segundo a norma culta da
língua portuguesa;
 É obrigatório citar a referência bibliográfica do texto utilizado.
 O uso de Figuras/ Imagens (foto, gráficos, tabelas, pinturas, etc.) deve ter uma
visualização e resolução adequadas;
 A imagem deve apresentar conteúdo compatível com o tema abordado pela questão;
 Imagens que sejam ofensivas, denegridoras ou impróprias, segundo a Constituição,
estão proibidas;
 É obrigatório citar a referência bibliográfica da imagem usada.
 Cada questão deve conter 04 alternativas, obrigatoriamente;
 Não serão aceitas alternativas, como nenhuma das anteriores;
 O texto das alternativas deve ser claro, conciso e redigido segundo a norma culta da
língua portuguesa;
 Mesmo nas alternativas incorretas, sua redação deve ser compatível com o propósito da
questão: avaliar os conhecimentos e a capacidade de discernimento do aluno;
 Deve haver somente uma única alternativa correta a ser marcada pelo aluno.

A Distribuição de Pontos da Prova Unificada:
 Valerá a nota da PU em 50,0 (cinquenta) pontos totais, sendo as questões múltiplas
escolha no valor de 40,0 (quarenta) pontos e a questão dissertativa no valor de 10,0
(dez) pontos.
 Para atribuir o valor das questões de múltipla escolha:
# Soma-se o número total de questões objetivas da prova e divide-se por 40
(X/40=valor de questão).
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 A nota da PU é a soma dos acertos das questões de multiplica escolha pelo valor da
questão, mais o valor alcançado na questão dissertativa.
§ 9º - A Prova Final é prova concedida ao aluno que não tenha sido reprovado por
frequência e que não tenha conseguido alcançar o mínimo de 60 pontos para aprovação, mas
que tenha conseguido a média de pelo menos 40 pontos ao longo do semestre. Essa prova
poderá ser solicitada pelo aluno no prazo estabelecido em calendário acadêmico. A prova
final terá o valor de 100 pontos, sendo assim, os pontos alcançados ao longo do período
serão zerados e ele deverá alcançar o mínimo de 60 pontos para sua aprovação.
§ 10º - As disciplinas de TCC II, Iniciação científica, estágios supervisionados,
seminário de TCC seguirão o processo avaliativo dos seus respectivos manuais tendo
somente ao final do semestre o conceito de APROVADO ou REPROVADO, porém
seguindo a média mínima de 60 pontos como as outras disciplinas.
- Avaliação no âmbito no Curso de Psicologia
Respeitando as normas institucionais no processo avaliativo, leva-se em conta para a
aplicabilidade no mesmo no contexto do curso de Bacharelado em Psicologia a premissa
epistemológica de que o conhecimento se produz através de um processo de aprendizado
contínuo e aberto a inúmeras contingências e só pode ser compreendido através da
indissociável vinculação entre teoria e prática e entre os diversos saberes que compõem a
estrutura curricular do curso, que está comprometida com o desenvolvimento do espírito
científico e com a formação de sujeitos críticos, autônomos e cidadãos.
A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, habilidades e
valores em interação com a realidade e com os demais atores sociais, no qual são
desenvolvidas capacidades pessoais e profissionais. Desta maneira a aprendizagem passa a
ser vista como um processo contínuo e não de forma isolada, fragmentada e sem vínculos
com a realidade dos/as discentes.
O processo avaliativo na composição das etapas configuradas pela FPM, vale-se da
perspectiva de atender a verificação e o acompanhamento do dispositivo no ementário –
diretriz curricular – e principalmente o objetivo do curso e o conjunto de competências e
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habilidades que se quer ver desenvolvidos pelos/as discentes para garantir a formação do
egresso do curso de Psicologia.
A avaliação no curso de Bacharelado em Psicologia é compreendida como processo
desenvolvido, em comum, por coordenação, docentes, discentes e pessoal técnico e está
direcionada, prioritariamente, para o(a) aluno(a), que deverá estar coerente com a concepção
pedagógica do curso, objetivando o aprender a aprender, a pensar, a fazer, a ser e a conviver.
O(A) professor(a) – catalisador, mediador, guia – não só elabora e acompanha todo o
processo, como oferece indicações adicionais, possibilitando o estímulo à reflexão e
observação, mas também, a detecção das dificuldades, buscando alternativas para fazer
ajustes e reajustes no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, a avaliação está
presente em todas as fases e não é tida como resultado final. Ela é parte da dinâmica do
processo ensino-aprendizagem, e, portanto, não representa como fim apenas para conferir
nota, mas, sim, antes disso, permite acompanhar e recuperar o aprendizado.
Sob essa perspectiva, a avaliação é considerada um procedimento integrado ao
desenvolvimento do processo de construção do conhecimento pautado no diálogo. Sob essa
ótica, avalia-se o acompanhamento contínuo e contextualizado das experiências de
aprendizagem apresentadas e, principalmente, o estabelecimento de estratégias educativas
que sejam capazes de possibilitar a recuperação do(a) discente no processo, respeitando a
sua individualidade e, minimizando as desigualdades da sua formação.
Assim, a avaliação tem natureza formativa e somativa, caráter contínuo e construtivo, e usa
para avaliação do desempenho discente os seguintes instrumentos: prova escrita; debates
e/ou seminários temáticos; trabalhos práticos (exercícios e participação oral); pesquisa e
outros instrumentos de avaliação.
Apesar da promoção do trabalho poder ser em grupo, é ressaltada a individualidade de cada
estudante. A avaliação dentro de um mesmo grupo será diferenciada de indivíduo para
indivíduo, ou seja, deverá haver um acompanhamento individualizado de cada estudante.
Os trabalhos se constituirão em instrumentos pedagógicos importantes, complementares à
ação pedagógica de “ministrar aulas” que oportunizem outras experiências de aprendizagem
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ao (a) discente e não no intuito de servir de “ajuda” na melhoria da nota baixa que o(a)
aluno(a) obtiver na avaliação principal. Os trabalhos desenvolvidos, estudados e pesquisados
pelos discentes, não deverão sofrer fragmentação. As apresentações individuais não serão
apenas soma de partes; mas a articulação com as outras apresentações de forma integrada,
fundamentada e coerente.

5.17. Número de Vagas
O curso Bacharelado em Psicologia da FPM prevê a abertura de 100 (cem) vagas anuais a
serem disponibilizadas no período noturno.

5.18. Responsabilidade Social
A Faculdade Cidade de Patos de Minas está diretamente engajada no processo de
desenvolvimento da sociedade.
No seu compromisso social, a FPM pretende se caracterizar pela oferta de um ensino de
excelência, pela criação de um ambiente para discussão de temas relevantes para a
sociedade, pela edificação de um espaço para a investigação dos temas vinculados às
tecnologias atuais, pela busca de soluções criativas para a melhora na qualidade do ensino e
do trabalho, pela formação de agentes qualificados para atuação no mercado, pela formação
de profissionais competentes e aptos para atuar como tecnólogos em Marketing, a fim de
contribuir para a concepção, planejamento e execução das atividades empresariais.
O compromisso social assumido, e que vem sendo realizado, pela FPM, espelha sua
responsabilidade institucional, a IES tem consciência de seu compromisso com a promoção
do desenvolvimento e o bem-estar da sociedade e prioriza, na formação profissional, a
excelência, a ética e o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes.

5.19. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do
PPC
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A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da organização didático
pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na autoavaliação institucional através da
Comissão Própria de Avaliação, bem como na sua representatividade nos órgãos colegiados
de Curso, uma vez que o corpo discente possui direito de voz e voto. Tais órgãos são fórum
onde

as

reformulações

e

alterações

do

PPC

são

analisadas

e

estão

regulamentados/institucionalizados.
A coordenação de curso ainda realizará reuniões com os representantes para
acompanhamento e avaliação do PPC.

6. Corpo Docente
6.1. Administração Acadêmica do Curso
A administração acadêmica do Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM é realizada por
uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de seu coordenador, do
Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do curso, os quais, através do
desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro do organograma institucional.
São competências do Coordenador do Curso de Psicologia:
-

Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem disciplinas
no curso;

-

Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates e
outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;

-

Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do
Curso;

-

Representar o Colegiado do Curso;

-

Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do calendário
acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;

-

Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas
emanadas dos órgãos superiores;

-

Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no
âmbito do Colegiado do Curso;
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-

Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas
pelos órgãos superiores.

6.2. Atuação do Núcleo Docente Estruturante
O Curso Superior de Tecnologia em Marketing da FPM conta com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) composto por docentes de elevada formação e titulação, como órgão
consultivo responsável pela concepção de seu projeto pedagógico, e que tem por finalidade
promover sua atualização e revitalização. O NDE do curso foi estruturado em consonância
com a resolução número 1 de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior e de acordo com o regulamento aprovado pela Direção da FPM, tendo
como principais atribuições:
I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas concepções e
fundamentos;
II - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo seu
alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o PPI, prestando
relatórios ao Colegiado de Curso;
III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de
cursos, sempre que necessário;
IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino
constantes do currículo;
V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
VI - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão,
oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas
com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso e do
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia;
VIII - conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo com a CPA,
processo de autoavaliação e de avaliação do Curso;
IX - analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de Ensino dos
componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das atividades de ensino,
pesquisa e extensão dos professores;
95

X - acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso.
XI - acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do Programa de
Nivelamento adotado pelo Curso.
O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como presidente,
além de quatro professores pertencentes ao corpo docente permanente do curso, respeitando
a legislação que prevê pelo menos 60% dos membros com titulação obtida em programas de
pós-graduação Stricto Sensu e a todos em regime de trabalho em tempo integral (RTI) ou
parcial (RTP).
O núcleo docente estruturante se reunirá semestralmente, como regra e em caráter
extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE, desde a sua
implantação, irá impactar positivamente no acompanhamento dos processos acadêmicos, na
consolidação das ações e na reavaliação do projeto pedagógico do curso, através de reuniões
periódicas, cujas deliberações estão registradas nas atas de reunião.

6.3. Atuação do(a) Coordenador(a) do Curso
A administração acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Marketing da FPM é
realizada por uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de seu(ua)
coordenador(a), do Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do curso, os quais,
através do desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro do organograma institucional.
São competências do(a) Coordenador(a) do Curso Superior de Tecnologia em Marketing:


Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem disciplinas no
curso;



Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates e outros,
desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;



Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do Curso;



Representar o Colegiado do Curso;



Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do calendário acadêmico
e elaboração do horário de aulas do curso;
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Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas emanadas
dos órgãos superiores;



Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no âmbito
do Colegiado do Curso;



Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas pelos
órgãos superiores.

6.3.1. Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do(a)
Coordenador(a)
O Coordenador do Curso deve cuidar exclusivamente da gestão acadêmica. Isto implica
dizer que as funções administrativo-institucionais devem ficar à cargo de outros gerentes, o
diretor da faculdade e os administradores do campus, conforme a estrutura regimental da
instituição de ensino.
Sobre o perfil do Coordenador de Curso, uma característica fundamental, é que seja um líder
capaz de incentivar e favorecer a implementação de mudanças que propiciem a melhoria do
nível de aprendizado, estimulando a crítica e a criatividade de todos os envolvidos no
processo educacional. O Coordenador deve ser proativo, com o perfil de um gestor de
oportunidades, contrapondo-se ao de gestor de recursos, burocrata, cultor do status-quo, com
atitudes apenas reativas.
Deve ser uma pessoa de amplo relacionamento tanto no meio acadêmico como na área
profissional. Os contatos com dirigentes e profissionais de sucesso facilitam a promoção de
intercâmbios e palestras para os alunos de seu curso. Deve ser ético, enérgico em suas ações,
com decisões justas até mesmo na proposta de substituição de professores e colaboradores
que não correspondam às expectativas do Curso.
O coordenador do curso de psicologia da FPM, Prof. Me. Gilmar Antoniassi Junior, é
graduado em Psicologia pela Faculdades Integradas de Fernandópolis, atualmente é
Doutorando em Psicologia pela Uniersidade Empresalyares e Socyales (BA /AG). Mestre
em Promoção da Saúde pela Universidade de Franca (SP/BR). Pesquisador na área de
Psicologia da Saúde e Relações Familiares, atua com base nas linhas de pesquisas em Risco
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e Vulnerabilidade de Saúde em relação ao Uso de Drogas; Relações de Famílias na
Contemporaneidade; Universidade Promotora da Saúde; Educação como processo mediador
do sujeito – família – sociedade. No curso de Psicologia é responsável pelo Núcleo de
Processos Educativos e Promoção da Saúde. Na Estrutura universitária da FPM, é
responsável pelo Departamento Pedagógico de Professores, Monitores e Estágios. Membro
fundador do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos no qual compõe o colegiado e
exerce a função de Vice-Coordenador. Além da formação acadêmica possui registro no
Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região (Minas Gerais). Com experiência no Ensino
Superior e no Exercício da Profissão de Psicólogo há mais de 10 anos passíveis de
comprovação.

6.4. Corpo Docente do Curso de Bacharelado em Psicologia
6.4.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante
A composição do NDE está em conformidade com a legislação, respeitando o mínimo de 5
docentes com aderência que passaram a fazer parte do NDE e que contribuem e continuam a
desenvolver a implantação do projeto de curso.

6.4.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE
A titulação do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04/ e Resolução n° 01
de 17 de Junho de 2010, respeitando a porcentagem de docentes com titulação stricto sensu
para o curso.

6.4.3. Regime de Trabalho do NDE
Os docentes que fazem parte do NDE são de contratados em tempo parcial ou integral sendo
que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do mesmo e possui contrato de
tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha dorsal dessa proposta e a IES firma
compromisso de permanência dos mesmos até o reconhecimento do curso e continuidade.
Temos consciência da importância desses profissionais para o pleno desenvolvimento das
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ações e do engajamento dos mesmos com a política pedagógica institucional e as mudanças
que as novas tecnologias e a globalização proporcionam.

6.4.4. Titulação e Formação do(a) Coordenador(a) do Curso
A titulação do(a) coordenador(a) do curso é stricto sensu em nível de mestrado, e o mesmo
possui mais de 5 anos de experiência docente e experiência profissional na área, que
contribui muito para o engrandecimento e desenvolvimento de novas propostas juntamente
com o NDE.

6.4.5. Regime de Trabalho do(a) Coordenador(a) do Curso
O Regime de Trabalho do(a) Coordenador(a) do curso será integral de 40h e o mesmo terá
em média 12 alunos para atendimento por hora, podendo ministrar no máximo uma
disciplina por semestre até o segundo ano do curso.

6.4.6. Composição do Colegiado de Curso
I.
II.

Pelo(a) Coordenador(a) do Curso;
Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do curso;

III.

Por dois representantes de turma do corpo discente; e

IV.

Por dois representantes dos técnicos administrativos vinculados à IES.

6.4.7. Titulação do Corpo Docente e Percentual de Doutores
O corpo docente do curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Patos de Minas
é composto por 29 docentes em sua totalidade, com experiência na área acadêmica e
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profissional, sendo 10% com titulação de doutor – 76% com titulação de mestre – e 14%
com titulação de especialistas. Destes docentes 16 são docentes específicos de origem de
formação na Psicologia (correspondendo 6% com titulação de doutor – 81% com titulação
de mestre – e 13% com titulação de especialista), os demais (13) nas áreas afins que
contemplam a formação do profissional da Psicologia.

Distribuição Geral de Docentes do Curso em Percentil por Titulação
Titulação

Número de Docentes

Percentual

Doutor

3

10%

Mestre

22

76%

Especialista

4

14%

Total

29

100%

6.4.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente
A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de 87% em regime de tempo
integral ou parcial, sendo que a intenção com estes profissionais é de desenvolvimento de
projetos de extensão, nivelamentos, atividades extraclasses, monitorias e principalmente de
iniciação científica. Nesta previsão buscando a interdisciplinaridade os profissionais
escolhidos poderão ser do núcleo comum e do específico, com previsão de docentes em
regime trabalho parcial e integral de 87%, quando consideramos os professores previstos
para o primeiro ano do curso.

Docentes

Nº

%

Total

08

100%

Horistas

01

13%

Parciais

05

62%

Integrais

02

25%

Parciais e Integrais

07

87%
100

6.4.9. Tempo de Experiência Profissional em Sua Área de Atuação
Docente (fora o ensino superior)
O curso de Bacharelado em Psicologia em sua composição de docentes, busca por
profissionais com experiência profissional, fora do magistério superior e com o magistério
superior que sejam capazes de transmitirem os saberes da experiência que se vinculam a
outros saberes.
Este corpo docente não pode ser visto como um fenômeno isolado que ocorre com o passar
dos anos e que esteja ligado à idade. Mas que estão relacionados, principalmente, aos
saberes profissionais, disciplinares e aos curriculares, propostos na formação do profissional
da Psicologia egresso da FPM.
Este corpo docente não está relacionado ao “ser experiente”, ao professor experiente. Mas à
experiência enquanto prática de saberes profissionais, curriculares, disciplinares e
cotidianos, construídos durante o exercício do magistério, nas relações “eu-tu” da prática
profissional.
Para melhor compreensão da formação prática profissional no exercício fora da docência em
anexo encontra-se quadro de especificações.

6.4.10. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente
O curso de Bacharelado em Psicologia possui um corpo docente formado por profissionais
que possuem, todos, experiência no ensino superior maior ou igual a 03 (três) anos.
Articulado na perspectiva de que diante da importância dos saberes da experiência na prática
pedagógica dos professores, os definem as suas principais características, tendo em vista que
a posse desses saberes adquiridos ao longa da prática do magistério superior, os impulsiona
para a compreensão de uma formação contínua, que não se completa, que não se esgota,
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enfim, de uma formação que parte da experiência de quem viveu e aprendeu ao longo de
muitos anos de sala de aula e que é construída sobre outros saberes. É nessa compreensão
que garante a garantia do cumprimento do objetivo proposto neste curso e o perfil do
egresso.
Para melhor compreensão da formação prática profissional no exercício da docência em
anexo encontra-se quadro de especificações.

6.4.11. Funcionamento do Colegiado de Curso ou Equivalente
O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e,
extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do Coordenador
do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros, devendo constar da
convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.

- Atribuições
I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e
respectivos programas;

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder
Público;
III. Promover a avaliação do curso;
IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos
interessados;
V. Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que constituem cada
curso, em consonância com o projeto pedagógico e articulando com demais docentes;
VI. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais anteriormente
desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos, diplomados ou que tenham
desenvolvido competências profissionais no mundo do trabalho;
VII. Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se refere à
abreviação de seu curso;
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VIII. Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem
submetidos ao CONSUAD;
IX. Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;
X. Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;
XI. Propor as atividades extracurriculares;
XII. Propor alterações no projeto do Curso quando necessário;
XIII. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos
demais órgãos colegiados.
OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas suas ações
conforme as competências do mesmo.
O Colegiado de Psicologia possui um regulamente de funcionamento próprio para
organização e funcionamento de rotinas internas e administrativas para garantir a
implementação das normas institucionais da FPM.

6.4.12. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica
O Corpo docente do curso de Bacharelado em Psicologia da FPM, acredita na iniciação
científica/pesquisa como um grande diferencial de desenvolvimento humano e
mercadológico. Nas mais diversas áreas do conhecimento, ela abre caminhos que permitem
o amadurecimento acadêmico de professores e alunos dedicados a procurar respostas.
A realização da iniciação científica/ pesquisa integrada à graduação reflete a busca
incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. Assim, a Faculdade
desenvolve a iniciação científica/pesquisa, o ensino e a extensão, a fim de produzir e
divulgar o conhecimento através da produção científico-acadêmica nos campos técnico,
científico e artístico-cultural.
No que tange à produção científica, cultural, artística e tecnologia do corpo docente do curso
de Bacharelado em Psicologia, os mesmos apresentam relatórios anuais de produção a ser
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comprovado, nas pastas docentes protocolados junto a coordenação e encaminhado ao
Departamento de Recursos Humanos para arquivamento para visita In Locu INEP-MEC.

7. Infraestrutura
7.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades
Educacionais Especiais
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida.
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes a
participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de desenvolvimento
pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação em determinados
ambientes e atividades com base na deficiência.
Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse profissional.
Para a efetivação deste, a IES deve disponibilizar serviços e recursos de acessibilidade que
promovam a plena participação dos estudantes.

7.1.1. Necessidades Auditivas
Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala por
intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:
• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas não
impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana, com ou
sem a utilização de um aparelho auditivo;
• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o
indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como de adquirir,
naturalmente, o código da língua oral.
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A Faculdade Cidade de Patos de Minas disponibiliza no projeto pedagógico de cada curso a
inclusão da disciplina de LIBRAS.
A FPM conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com deficiência
auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de recebimento e envio de
mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-aprendizagem.
A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de introduzir
na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o diferente. Isso só e
possível através de um programa de ensino com uma filosofia comum envolvendo os
coordenadores de curso, professores e alunos ambos compromissados com o atendimento à
diferença, para que o processo de incluir se efetive a FPM buscará constantemente o
treinamento dos profissionais, através de palestras, minicursos e incentivo na participação de
projetos e eventos que abordem o tema.

7.1.2. Necessidades Físicas
Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as pessoas
comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de
lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más formações congênitas ou
adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
dos corpos humanos, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
(BRASIL, 2004, p. 02).
A Faculdade Cidade de Patos de Minas proporciona condições de acesso e utilização de
todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
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# A mesma conta com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos setores
administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de convivência.
# Conta com elevadores para facilitar o acesso aos diferentes andares do campus;
# Conta com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.
# Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de deficiência
física são remanejados para salas de fácil acesso.
# O laboratório de informática possui máquinas adaptadas para o aluno.

7.1.3. Necessidades Visuais
É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor correção
ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:
Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho após a
correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior meridiano do melhor
olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque educacional, a cegueira
representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a necessitar do
método Braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e
equipamentos especiais para a sua educação;
Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção máxima.
Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao educando ler impressos
a tinta, desde que empreguem recursos didáticos e equipamentos especiais.
• A instituição disponibiliza o piso direcional indicando o caminho a ser percorrido e
em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é usado para sinalizar situações
que envolvem risco de segurança.
• A instituição disponibiliza softwares instalados em máquinas especificas com fones
de ouvido para atender o aluno.
• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático impresso em
tamanho diferenciado.
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• Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um profissional
capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.

7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral
A Faculdade disponibiliza postos de trabalho individualizado em uma sala para a realização
das atividades dos professores, que funciona numa área equipada com armários
individualizados, mesa para reunião, computador interligado à Internet, sendo uma máquina
para cada professor, com disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos
seus notebooks, quadro branco, quadro de avisos, impressora, sofás, ar condicionado,
armários para guardar objetos pessoais, bebedouro, e demais materiais necessários, em
ótimas condições de iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.
O setor disponibiliza aos professores TI, duas salas para atendimento individualizado aos
alunos, possuindo uma mesa com três cadeiras, armários para uso individualizado, ótimas
condições de acessibilidade, conservação, iluminação e ventilação natural e onde será
disponibilizado material de papelaria para utilização durante as atividades pertinentes à sala.
Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado para o desenvolvimento dos
planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e pesquisas.

7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços
Acadêmicos
O curso Bacharelado em Psicologia conta com uma sala ampla para os serviços acadêmicos
do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do curso. Este espaço
encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de
ordem técnico-administrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há
acesso à internet. Também está disponível computador com acesso à internet e impressora.
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7.4. Sala de Professores
O curso Bacharelado em Psicologia da Faculdade Cidade de Patos de Minas contará com
uma sala ampla para os docentes, oferecem facilidades que possibilitam a preparação de
aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço encontra-se em condições
adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O espaço
é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet.

7.5. Salas de Aula
A IES é equipada com rampas e elevador para dar melhor suporte tanto às pessoas que
apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus possui salas de
aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também apresenta boa iluminação
artificial e natural, pintura em ótimo estado de conservação e são bem arejadas além de
possuir climatização por ar condicionado. Estão mobiliadas com carteiras individuais, mesa
e cadeira para o docente, instalações elétricas para o uso de equipamentos como: Tela de
projeção, vídeo, DVD, TV, data Show instalado no teto, cadeira acolchoada para os
discentes entre outros.

7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
A FPM oferece aos discentes, livre acesso aos equipamentos de informática, dispondo de um
número suficiente de equipamentos, que atende às necessidades dos usuários para as devidas
atividades. Os usuários contão com a ajuda de monitores nos laboratórios de informática. A
IES ainda conta com uma rede de Wi-Fi que abrange toda a área educacional.

7.7. Biblioteca
7.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FPM
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A FPM possui um Sistema Integrado de Bibliotecas composto por Biblioteca Central e 2
Bibliotecas, uma em cada unidade.
Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de recepção, salas de
leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa informatizada, cabines de
estudo individualizado e acervo com possibilidades de acesso físico e/ou virtual.

7.7.2. Bibliografia Básica
A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar, periódicos e
multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela Coordenação do Curso e
seu Colegiado.
Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem plenamente o
conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das Bibliotecas do Sistema Integrado
de Bibliotecas, denominadas setoriais.
As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular, sendo um
deles disponibilizado à comunidade acadêmica de forma virtual. O acervo físico é
disponibilizado na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas,
das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto no Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação.

7.7.3. Bibliografia Complementar
As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade curricular,
sendo todos ofertados na forma virtual. O acervo físico apresenta no mínimo 2 exemplares
disponíveis.
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7.7.4. Periódicos especializados
A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e assinaturas
impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e full text.

7.7.5. Bases de Dados Assinadas
A IES conta com a assinatura da MINHA BIBLIOTECA, um consórcio firmado entre as
principais editoras brasileiras e que oferta, com atualizações constantes, mais de 9.000 (nove
mil) títulos que são disponibilizados aos acadêmicos, docentes e usuários da biblioteca
através de qualquer aparelho eletrônico que possibilite acesso à internet. Esta assinatura visa
suprir o acervo impresso, bem como facilitar o acesso à informação aos docentes e
discentes.

7.7.6. Base de Dados de Livre Acesso
SCIELO
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos
brasileiros.
BVS
A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso a fontes de
informação na área de Saúde Pública.
BDTD/IBICT
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
LIVRE
Periódicos de livre acesso na internet

7.7.7. Informatização
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O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos, trabalhos de
conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do conhecimento, é tratado
tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing Rules - AACR2 e a Classificação
Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de modo a facilitar sua localização pelos
usuários.

7.7.8. Sistema LS Educação
A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla de forma
integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar a gestão da
informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.
Principais Módulos:
Catalogação
Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing Rules – AACR2
e da Classificação Decimal de Universal – CDU
Circulação de Materiais
Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e quantidades
diferenciadas por categoria de usuário.
Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.
Empréstimo
 Empréstimo para consulta local;
 Empréstimo domiciliar;
 Reserva local;
 Renovação online.
Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do Sistema
Integrado de Bibliotecas da FPM, atualizado em março de 2015. Disponível em:
http://faculdadepatosdeminas.edu.br/pdf/RegulamentoBiblioteca2015.pdf
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7.7.9. Treinamentos
As Bibliotecas da FPM oferecem a seus usuários orientação quanto ao uso dos recursos
informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT e utilização do
Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva on line.

7.7.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais
De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de Educação, o
Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com necessidades educacionais
especiais a diferentes fontes de informação, mediante utilização de recursos diferenciados.

Auditiva
O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas é realizado por um
intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no período de 8h às 17h.
Visual
Aos portadores de necessidades educacionais visuais, as Bibliotecas disponibilizam o
sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a facilitar o
acesso de deficientes visuais a microcomputadores.
Física
As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços internos
foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.
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7.7.11. Serviços
Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:
 Elaboração de fichas catalográficas;
 Visitas guiadas à Biblioteca;
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação bibliográfica
on-line)/SCAD.
 Levantamento bibliográfico

7.7.12. Livros da Bibliografia Básica
A Biblioteca da Faculdade Cidade de Patos de Minas, cumprindo seu objetivo de apoio à
pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo em constante
atualização e crescimento.

7.7.13. Livros da Bibliografia Complementar
A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as disciplinas e
devidamente em consonância com as diretrizes curriculares atendendo as necessidades do
curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade dentro do curso e com outras áreas.

7.7.14. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes
Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de forma
impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas, distribuídos para o
curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos últimos três anos e, no último
ano também possuímos revistas e periódicos específicos que passaram a fazer parte do
acervo.
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7.8. Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade, Qualidade e
Serviços
Os Laboratórios Didáticos Especializados (Quantidade e Serviços) são ambientes de
natureza didático pedagógica, dotados de equipamentos reconhecidos como ferramentas
essenciais para a formação e qualificação dos profissionais da Psicologia. Tendo em vista o
compromisso social do Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM, focando nas
Competências e Habilidades a serem desenvolvidas conforme os Núcleos de Ensino e
Formação e as Ênfases de Formação estabelecidas neste Projeto Pedagógico. O curso conta
com 6 (seis) Laboratórios Específicos para a Psicologia, uma Clínica Escola (vinculada ao
CEPPACE), e 4 Laboratórios Institucionais de uso Geral da IES.
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- Quadro de Laboratórios Didáticos Especializados (Quantidade, Qualidade e Serviços) de Uso para Formação e implementação do
Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Psicologia da FPM.
Laboratórios Específicos para a Psicologia
Laboratório
Laboratório de Análise do
Comportamento – LAC

Responsável
Prof. Me. Arthur Siqueira Sene
Profa. Ma. Résia De Moraes

Finalidade
O LAC oferece infra-estrutura
necessária para o desenvolvimento
de análises experimentais do
comportamento
virtual.
São
realizadas atividades de pesquisa e
ensino de graduação e pósgraduação neste laboratório. Entre
os
temas
de
pesquisa
desenvolvidos no laboratório
pode-se
citar:
escolha,
comportamento
induzido,
variabilidade
comportamental,
resistência à extinção, controle
aversivo, controle de estímulos,
esquemas
de
reforçamento,
operações
estabelecedoras,
irradiação ionizante e outros
agentes tóxicos e comportamento.

Estrutura










1 ar condicionado
50 máquinas de computadores
50 com o Programa Sniffy
Virtual Rat
50 cadeiras
1 retroprojetor
1 quadro branco
1 mesa
1 cadeira
10 bancadas
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Atualmente o LAC é utilizado nas
disciplinas
de
Análise
do
Comportamento e Psicologia
Cognitiva.
Laboratório de Psicometria e
Avaliação Psicológica ‘Alfred
Binet’ – LAP

Profa. Ma. Delza Ferreira Mendes

A finalidade do LAP é permitir a
realização das atividades práticas
do processo de ensino e
aprendizagem
dos
testes
psicológicos utilizados na prática
profissional do Psicólogo e
regulamentados pelo CFP. O
aluno tem a oportunidade de
aplicar e avaliar os testes
aprendidos
em
participantes
voluntários (de crianças até
adultos),
conforme
as
especificidades de cada avaliação
psicológica e o rigor ético e
científico. Os testes aplicados são
paramétricos e projetivos com o
propósito
de
completar
a
avaliação psicológica de aspectos
humanos como: inteligência,

•
•
•
•
•
•
•
•

28 testes
27 mesas
52 cadeiras
2 armários
1 prateleira
1 longarina com 3 acentos
3 ventiladores
1 computador
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personalidade,
estresse,
habilidades
interpessoais,
cognitivas,
vocacionais
e
profissionais; avaliação escolar e
organizacional entre outros. O
aluno, além da aplicação dos
testes, desenvolve raciocínio
lógico
e
interpretativo
relacionando os conceitos teóricos
com as características humanas e
desenvolve habilidades de escuta
e de entrevistas por meio das
anamneses realizadas. Também,
são exercitados os princípios
éticos que regem a prática
profissional do psicólogo.
Atualmente o LAP é utilizado
pelas disciplinas de Testagem
Psicológica,
Psicodiagnóstico,
Estágio em Psicodiagnóstico e
pelos GruPes.
Laboratório de Psicologia Do
Trabalho – LAPOT

Profa. Ma. Constance Rezende O LAPOT tem por finalidade 
Bonvincini
promover ações em diferentes 

1 projetor
1 quadro branco
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formas que compõe a pratica do
Psicólogo no contexto do trabalho
na
contemporaneidade,
as
repercussões desses processos na
subjetividade dosujeito e as
formas em que a organização dos
trabalhadores tem promovido o
enfrentamento da atual realidade.
As atividades desenvolvidas pelo
LAPOT contemplam os processos
de Saúde e Qualidade de Vida no
Trabalho,
Recrutamento
e
Seleção,
Planejamento
de
Carreira, Orientação Vocacional e
Profissional, e bem como uma
vasta opção de
atividades
vinculadas as demandas de
mercado
da
Psicologia
Organizacional e do Trabalho.
Atualmente o LAPOT é utilizado
pela disciplinas de Psicologia do
Trabalho, Seleção e Orientação
Profissional,
Estágio
em
Psicologia do Trabalho, Estáio em






2 armário
30 cadeiras
2 bancadas
2 mesas
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Orientação
Vocacional
e
Profissional. Abrigando também
as ações vinculadas a Instituição
parceira do DPGPSI do Programa
Jovem Aprendiz da Rede Cidadã.
Laboratório de Psicoterapia de
Grupo – LAPSIG

Prof. Me. Leonardo Carrijo

O LAPSIG está voltado para as
práticas vinculadas a interrelações
pessoa-ambiente,
buscando refletir do ponto de vista
da
psicoterapia
grupal,
a
construção de sentidos aos lugares
que os comportamentos relativos
aos diversos espaços do contexto
da vida têm ocupado no sujeito,
bemc como a influência que este
espaço ocupa na subjetividade
dessas pessoas. As atividades do
LAPSIG visam promover o
campo da terapia grupal por meio
das diversas maneiras do campo
de saberes na Psicologia, visando
levar as pessoas a viverem de
forma que se empoderem na







1 projetor
1 quadro branco
1 armário
50 cadeiras
1 ar condicionado
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sociedade, bem como sua
representação deste conceito.
Desenvolvendo as condutas de
cuidadoaos danos provocados
pelo ambiente nos diferentes
contextos de via.
Atualmente o LAPSIG é utilizado
pelas disciplinas de Dinâmica de
Grupo e Técnicas Vivênciais,
Psicoterapia
de
Grupo,
Psicoterapia
Psicodramática,
Estágio em Psicoterapia de Grupo,
e pela disciplina de Arte e Cultura
na Psicologia.
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Laboratório de Psicologia do
Transito – LAPSITRAN

Profa. Ma. Isabel Cristina Oliveira Os dilemas decorrentes do
Gomes
comportamento
no
trânsito
expressos nos jornais e telejornais
que frequentemente mostram
acidentes e tragédias, bem como,
as diversas pessoas que por estes
ou outros motivos expressam
medo de dirigir. Sejam motoristas,
motociclistas, pedestres e ciclistas
que, deliberadamente ou não, as
pessoas comportam-se de maneira
de alguma maneira no trânsito.
Diane
desta
reflexão
o
LAPSITRAN tem como desafio
fortalecer as práticas da Psicologia
no trânsito que possam ir além das
avaliações do DETRAN. As ações
do LAPSITRAN estão focadas em
promover de forma integradora o
pensamento
científico
(nos
profissionais) e reflexivo (na
sociedade), para dar conta de
compreender
como
a









01 mesa
01 cadeira
01 quadro
01 projetor
04 ventilador
01 ar-condicionado
59 cadeiras universitária
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racionalidade
ambiental
no
trânsito atualmente foi construída
socialmente.
Fortalecendo
o
diálogo de saberes, que sejam eles
científicos, ou não, e a idéia de
construção do ser através dos
saberes, pode levar a uma nova
racionalidade, sustentável.
Atualmente o LASPSITRAN é
utilizado pela disciplina de
Psicologia do Transito, Promoção
de Saúde e pelo GruPes.
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Laboratório do Brinca –
LAPBRIN

Profa.
Ma.
Lengrhuber

Karla

Priscila Espaço de Estudos e Práticas em
Psicologia que trata do brincar na
infância e as diversas funções que
a atividade lúdica propicia para o
desenvolvimento
psíquico
saudável da criança de acordo
com a Psicanálise.
O
objetivo
é
desenvolver
atividades acadêmicas e de
extensão que transmitam o valor
da experiência emocional do
brincar para o desenvolvimento
saudável infantil.
Pretende-se que alunos de
Psicologia da FPM construam
conhecimento e intervenções na
comunidade voltadas ao incentivo
do brincar livre e imaginativo.
Esperamos que o conhecimento
psicanalítico sobre a riqueza do
brincar seja levado às crianças,
pais, professores, alunos de
psicologia e demais profissionais










1 armário de aço;
4 almofadas;
1 circo de brinquedo;
1 Quadro negro;
1 Poltrona;
1 Cadeira;
1 Mesa;
Caixa com materiais diversos
como: giz de cera, canetinha,
cola colorida, tesoura, massinha,
papel, lã, meias, botões, cola
quente, palitos descartáveis.
Brinquedos
variados
como:
fantoches, jogo de memória,
fazendinha, animais, bonecos,
carrinhos, bambolê.
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interessados na saúde e no bemestar da infância.

Laboratório Especializado de Serviços: Clínica Escola de Psicologia – CEPPACE
Responsável
Prof. Ma. Aline Fernandes Alves
Profa. Ma. Delza Ferreira Mendes
Prof. Me. Gilmar Antoniassi Junior

Finalidade
Clínica busca oferecer aos acadêmicos do
DPGPSI-FPM as condições teóricas, técnicas e
práticas para a desenvolverem as intervenções
clínicas em diversas frentes de trabalho do
Psicólogo. Para a comunidade, prestar serviços
de qualidade, especialmente àquela população
carente de atendimentos clínico-psicológico.
A qualidade dos atendimentos prestados no
CEPPACE se dá através da supervisão que os
estagiários, recebem do corpo docente

Estrutura
Sala apoio docente:
• 2 mesas
• 2 armários
• 1 impressora
• 1 longarina com lugares
• 4 cadeiras
Recepção:
• 4 longarinas com 5 lugares
• 1 ventilador
Secretaria:
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capacitado e comprometido, por meio de ações
que possibilite ao acadêmico se reinventar, as
práticas exercidas no âmbito da Clínica Escola
pautado na Ética e o Respeito a profissão e ao
usuário do serviço.
No contexto do CEPPACE está a estrutura que
compõe NEF 5. Proposta no PPC, estimulando o
ensino – prática e o serviço – pesquisa, visando
a garantia de cumprir a proposta da ênfase de
formação: Clínica, e da Saúde.

• 3 mesas
• 3 cadeiras
• 3 computadores
• 1 armário protocolado
• 4 gaveteiros
Sala coordenação:
• 1 computador
• 1 mesa
• 2 armários
• 1 balcão
• 1 impressora
• 1 ar-condicionado
Sala estagiário:
• 2 ventiladores
• 2 longarina com 4 lugares
• 9 cadeiras universitária
• 1 mesa
• 1 quadro de aviso
Sala dos professores:
• 1 geladeira
• 1 prateleira
• 1 mesa de apoio
• 1 sofá
• 1 mesa de reunião
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• 10 cadeiras
• 1 quadro de aviso
• 1 armário individual com 32 divisão para
professor
Sala supervisão 4:
• 1 quadro
• 1 mesa
• 1 cadeira
• 1 ar-condicionado
• 12 cadeiras universitária
Sala supervisão 5:
• 1 quadro
• 1 mesa
• 1 cadeira
• 1 ventilador
• 10 cadeiras universitária
Consultórios:
• 10 consultórios
• 7 poltronas
• 22 cadeiras
• 10 mesas
• 10 ventiladores
• 4 prateleiras

126

Laboratórios Específicos Institucionais Geral de Uso da Psicologia
Laboratório
Laboratório de Corpo e
Movimento

Responsável

Finalidade

Profa. Ma. Rosana Mendes Maciel Tem
como
fundamento
o
referencial teórico e metodológico
com aporte na Fenomenologia, em
particular a obra do francês
Maurice Merleau-Ponty (19081961) e seus estudos sobre a
percepção, a corporeidade, a
motricidade, o esquema corporal,
entre outros conceitos importantes
que tem sido estudado no campo
da Educação Física. esse contexto
epistemológico, ver é um conceito
que indica o ato motor e
perceptivo que envolve o corpo
em movimento, o esquema
corporal e os sentidos sociais,
históricos,
simbólicos
e
imaginários do corpo e do
movimento humano. Cabe ainda
esclarecer que o laboratório corpo
e movimento não se reduz à visão

Estrutura






1 caixa de som
1 aparelho de som
4 espelhos
25 colchonetes
25 almofadas
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compreendida
como
processamento
de
estímulos
ópticos ou físicos, mas implica
experiências corporais vividas em
contextos
múltiplos
e
na
perspectiva lógica e cenestésica da
reversibilidade
dos
sentidos,
plasticidade
neuronal,
autopoièsiscomo indicada nos
estudos de Humberto Maturana e
Francisco Varela, entre outros
estudiosos
do
fenômeno
perceptivo.
Laboratório de Anatomia

Prof. Dr.
Diniz

Fernando

Leonardo Neste laboratório estão as peças
anatômicas humanas e as peças
sintéticas, que possibilitam e
facilitam a identificação e
compreensão, pelo aluno, do
corpo humano abrangendo as
diversas áreas, muscular, óssea,
nervosa, tecidual, anatomia da
face,
membros
superiores,
inferiores e tronco. Um estudante










Bancadas
7 Bancadas (inox)
1 Mesa
Bancos
50 Bancos
1 Cadeira
Tanque
1 Tanque com capacidade de
1000 litros
 Formol
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da área de saúde precisa ter
condições de reconhecer órgãos, a
localização e a morfologia do
corpo
humano.
E
essas
capacidades são exercidas e
avaliadas nos laboratórios de
Anatomia.
Além desse conhecimento mais
científico,
esses
laboratórios
também
preparam
emocionalmente o aluno. É muito
comum estudantes terem medo ou
agonia de trabalhar com cadáveres
ou até mesmo estudar partes
separadas dos corpos.
Com a prática nesses laboratórios,
vai ser possível trabalhar com os
alunos sobre essas angústias. O
professor vai sensibilizar os
estudantes para a compreensão do
controle das emoções e entender
os
processos
dos
estudos
anatômicos dos corpos.
Além do mais, o aluno desenvolve

 Em uso aproximadamente 200
litros (10%) – dividido em 69
recipientes
 Formol 37%, 41 litros
 Armário
 2 Armários
 Ventilador e Ar Condicionado
 4 Ventiladores
 1 Ar condicionado
 Extintor de Incêndio
 1 Extintor de incêndio
 Pias e Torneiras
 8 Pias
 8 Torneiras
 Lava Olhos
 1 Lava olhos
 Ossos
 Fêmur – 6 (2 Sintéticos, 4
Orgânicos)
 Tíbia – 6 (2 Sintéticos, 4
Orgânicos)
 Úmero – 6 (2 Sintéticos, 4
Orgânicos)
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valores éticos, pois lidar com o  Ulna – 7 (2 Sintéticos,
corpo do paciente é estar cuidando
Orgânicos)
do outro e, por isso, devem ser  Rádio – 6 (2 Sintéticos,
respeitados
princípios
da
Orgânicos)
dignidade humana.
 Fíbula – 7 (2 Sintéticos,
Orgânicos)
 Escápula – 7 (2 Sintéticos,
Orgânicos)
 Clavícula – 7 (2 Sintéticos,
Orgânicos)
 Quadril – 7 (2 Sintéticos,
Orgânicos)
 Sacro – 5 (Orgânicos)
 Mão – 2 (Sintéticos)
 Pé – 2 (Sintéticos)
 Coluna e Tórax (Sintéticos)
 Esterno – 1 (Sintético)
 Costelas – 7 (Orgânicas)
 Atlas – 2 (Orgânicos)
 Áxis – 2 (Orgânicos)
 Patelas – 2 (Sintéticas)
 Vértebras
 Lombares – 5 (Orgânicas)

5
4
5
5
5
7
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Torácicas – 11 (Orgânicas)
Cervicais – 5 (Orgânicas)
Mandíbula – 2 (Orgânicas)
Crânio – 63 (59 Sintéticos,
Orgânicos)
Hemi-crânio – 5 (Sintéticos)
Esqueleto – 1 (Sintético)
Ossos Formalizados –
(Orgânicos)
VÍSCERAS
Coração – 46 (Orgânicos)
Intestino
Delgado
–
(Orgânico)
Intestino
Grosso
–
(Orgânico)
Hemi-cabeça – 2 (Orgânicas)
Língua – 3 (Orgânicas)
Traquéia – 4 (Orgânicas)
Pulmão – 5 (Orgânicos)
Partes de Pulmão –
(Orgânicos)
Bloco Cardiorrespiratório –
(Orgânicos)

4

4

1
1

4
4
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 Fígado – 3 (Orgânicos)
 Bloco Visceral Infantil – 1
(Orgânico)
 Rins – 24 (Orgânicos)
 Baço – 11 (Orgânicos)
 Estômago – 5 (Orgânicos)
 Cérebro – 20 (Orgânicos)
 Hemi-cérebro – 56 (Orgânicos)
 Aparelho Mamário – 1
(Sintético)
 Aparelho Reprodutor Feminino
– 1 (Sintético)
 Cisto Pilonidal -1 (Orgânico)
 Prostato – 1 (Orgânico)
 CADÁVER
 Perna Esquerda – 1 (Orgânica)
 Tórax com Braço Direito – 1
(Orgânico)
 Pé e Tornozelo Direito – 1
(Orgânico)
 Mão e Punho Esquerdo – 1
(Orgânico)
 Feto – 7 (Orgânico)

132

Laboratório Multidisciplinar

Profa. Dra.
Cardoso

Sandra

Regina Tem o objetivo de oferecer ao
aluno um espaço destinado as
atividades práticas de Ciências,
Biologia, Química e Física é
essencial para o desenvolvimento
pedagógico, além de facilitar as
atividades desenvolvidas em sala
de aula possibilitando ao aluno
aliar teoria e prática.
Desenvolvemos no laboratório
atividades que estimulam a
curiosidade e o interesse do aluno
por determinada área, levando-o a
encontrar o problema, levantar
hipóteses, observar, descobrir,
analisar resultados, concluir e
solucionar o experimento.
A atividade prática é uma forma
de comprovarmos nossos estudos
teóricos, contribuindo com o
mundo biotecnológico formando
muitos e talvez grandes cientistas.

 5 Microscópios binoculares
 01 Abaixador de Língua
 02 Autoclave de bancada
Stermax 60 litros
 05 Alça de platina
 03 Alcoômetro
 05 Algodão hidrófilo
 01 Balança digital Quimis BG
400
 01 Bandeja para coloração de
Gram
 01 Banho Maria Fisotom 127
v
 02 Banho Maria Dellta 220 v
 01 Bico de Bunsen
 03 Bisturi número 3
 03 Bisturi número 4
 01 Bomba de vácuo
 07 Bureta
 01 Centrífuga FANEM
Excelsa Baby I modelo 206
 07 Condensador
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 03 Chapa aquecedora c/
agitador magnético Fisotom
 02 Cronômetro digital Unilab
 01 Deionizador de água
 07 Densímetro de massa
específica
 01 Dessecador
 23 Estante para tubo de ensaio
de tamanhos variados
 01 Estufa biopar de
aquecimento
 01 Estufa p/ esterilização e
secagem
 14 Fita de Ph
 01 Forno micro-ondas Consul
 25 Garra para suporte
universal
 01 Impressora
 05 Lâmina para bisturi
número 11
 04 Lâmina para bisturi
número 24
 05 Lâmina para microscopia
 01 Liquidificador
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Laboratório de Informática

Eduardo Giacomini Filho

A manutenção dos equipamentos 

03 Luvas de procedimento P
04 Manta aquecedora
01 Máscara de gás
07 Máscara descartável
26 Microscópios Binoculares
01 Mufla
18 Óculos de segurança
04 Pegador de bécker
04 Phmetro
04 Pinças
13 Pinças de madeira
01 Rotoevaporador
01 Spectofotômetro 7000 MC
Tecnow
10 Suporte para tela de
amianto
04 Suporte universal
14 Tela de amianto
08 Termômetro
01 Termômetro infravermelho
03 Tesouras
1 ar condicionado
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é de responsabilidade direta do
setor
de
Tecnologia
da
Informação que faz a manutenção
dos laboratórios de informática
quinzenalmente. A necessidade de
reparos ou aquisição é informada
pelos monitores do laboratório,
podendo ser também informada
pelos professores que utilizam o
mesmo. O setor de Tecnologia da
Informação tem um prazo de
quinze dias úteis para realizar as
operações necessárias e atender
demais solicitações.









50 máquinas de computadores
50 cadeiras
1 retroprojetor
1 quadro branco
1 mesa
1 cadeira
10 bancadas

A Instituição dispõe de 03 (três)
laboratórios de informática no
campus do Instituto Politécnico de
Patos de Minas, sendo um com 50,
outro com 28 e outro com 21
máquinas novas. Estes laboratórios
ficam disponíveis para os alunos
tanto no horário de aula quanto
fora deste horário, sempre
acompanhado pelos monitores. A
IES conta com uma rede de Wi-Fi
em todas as áreas de acesso
comum ao campus.
Destaca-se a preocupação da IES
com a acessibilidade tanto para
cadeirante quando para portadores
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de deficiência visual.
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7.10. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-FPM)
Colegiado multi e transdisciplinar, com munus publico, de caráter consultivo, deliberativo e
educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos protocolos de pesquisas
envolvendo seres humanos, material orgânico e dados deles oriundos, objetivando defender
os interesses dos sujeitos das pesquisas em sua integridade e dignidade de acordo com as
diretrizes legais e normativas do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde
(MS) e outros diplomas legais e normativos que vierem a ser promulgados.
O CEP- FPM analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que serão
desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela.
Por se tratar de um Comitê de Ética em Pesquisa registrado (nº25000.090014/2016-11 de
13/06/2016) pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de
Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS), ele está devidamente qualificado para analisar a
eticidade dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, desenvolvidos na FPM e,
também, em casos especiais, projetos de pesquisa oriundos outras instituições, desde que
haja aquiescência e indicação prévia da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Dentre as principais atribuições do CEP- FPM, em consonância com a Resolução do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que passou a vigorar em
13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da União, destacam-se:


Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade nos temas
de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades do SUS,
com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo parecer, devidamente
justificado, sempre orientando, dentre outros, pelo princípio da impessoalidade,
transparência, razoabilidade, evitando redundâncias que resultem em morosidade na
análise;” (Res. CNS nº 466, VIII.1);



Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade;



Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, tecidos e dados
deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador;
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Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de pesquisa
desenvolvidas no âmbito da FPM;



Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na ciência.

O CEP- FPM rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP),
subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores do Ministério da Saúde (MS)
responsáveis pelo controle social das pesquisas envolvendo seres humanos.
À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do conhecimento
humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa humana, necessitam ser
analisados e avaliados a priori pelo CEP - FPM e, através da secretaria do Comitê de Ética
em Pesquisa da FPM, serem cadastrados no Sistema CEP/CONEP – Plataforma Brasil, a fim
de responderem às exigências previstas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466
de 12 de dezembro de 2012 e a Norma Operacional de Organização e Funcionamento do
Sistema CEP-CONEP aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 12 de setembro de
2013.

7.11. Conselho de Integridade na Pesquisa e Boas Condutas no âmbito da
Psicologia
A necessidade de boas condutas na pesquisa científica e tecnológica tem sido motivo de
preocupação crescente da comunidade internacional. No Brasil, a situação não é diferente. A
má conduta não é fenômeno recente, haja vista os vários exemplos históricos de fraudes e
falsificação de resultados. As publicações pressupõem a veracidade e idoneidade daquilo
que os autores registram em seus artigos, uma vez que não há verificação a priori dessa
veracidade. A Ciência tem mecanismos de correção, porque tudo o que é publicado é sujeito
à verificação por outros, independentemente da autoridade de quem publicou.
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O Conselho de Integridade na Pesquisa em Psicologia e Boas Condutas (CIPEPsi-Boc) do
Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Patos de Minas, proposto pelo NDE e
referendado pelo Colegiado de Curso, constitui-se como órgão de natureza deliberativa,
consultiva e educativa, que tem por finalidade a promoção da Integridade ética nas
atividades acadêmicas/ científicas no âmbito do curso, bem como suporte para demais
cursos ofertados pela FPM.
Como ilustração, podemos citar alguns exemplos emblemáticos, como o chamado
“Homem de Piltdown” - uma montagem de ossos humanos e de orangotango
convenientemente manipulados, que alegadamente seria o “elo perdido” na evolução da
humanidade. Embora adequada para as ideias então vigentes, a farsa foi desmascarada
quando foi conferida com novos métodos de datação com carbono
radioativo.
Outros exemplos podem ainda ser citados, como o da criação de uma falsa linhagem de
células-tronco embrionárias humanas que deu origem a duas importantes publicações na
revista Science em 2004 e 2005. Por esse feito, o autor principal foi considerado o mais
importante pesquisador de 2004. O que seria um feito extraordinário mostrou ser uma fraude
e resultou na demissão desse pesquisador e na exclusão desses artigos da revista.
A falsificação de dados pode ser caracterizada quando as manipulações introduzidas alteram
o significado dos resultados obtidos. Por exemplo, introduzir ou apagar imagens em figuras
podem alterar a interpretação dos resultados. Além das referidas consequências danosas da
falsificação e do plágio, essas práticas podem favorecer indevidamente seus autores para
conseguirem vantagens em suas carreiras e na obtenção de auxílios financeiros. Em relação
a isso, surge também como significativa a prática crescente de autoplágio. Em um ambiente
de competição para a obtenção de auxílios financeiros, isso pode significar o investimento
em pessoas e projetos imerecidos, em detrimento daqueles que efetivamente são capazes de
produzir avanços do conhecimento.
Por todas essas razões as más condutas na pesquisa são assunto de interesse das
agências de financiamento, que devem zelar pela boa aplicação de seus recursos em pessoas
que sejam capazes de produzir avanços efetivos (isto é, confiáveis) do
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conhecimento. Isso significa instituir mecanismos que permitam identificar e desestimular as
práticas fraudulentas na pesquisa, e estimular a integridade na
produção e publicação dos resultados de pesquisa.
É válido ressaltar que o CIPEPsi-Boc acompanha os processos correspondente ao curso de
Psicologia e auxilia a IES no acompanhamento das boas condutas quando acionado pelo:
CEP e/ou coordenações do curso. Em sua composição consta:
 Presidente – indicado pelo Coordenador de Curso
 Representante Docente da Psicologia – indicado pelo Colegiado
 Representante Docente da IES – indicado pela Coordenação Acadêmica
 Representante Discente – indicado pelos pares
 Representante do CEP – indicado pelo Coordenador do CEP
 Consultor Jurídico – indicado pelo Departamento Jurídico da FPM
 Secretariado
Em anexo encontra-se o Regulamento do Conselho de Integridade na Pesquisa em
Psicologia e Boas Condutas do Curso de Bacharelado em Psicologia, bem como suas
especificações e finalidades.
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EMENTÁRIO PARA EXECUSSÃO DAS DISCIPLINAS
1º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO
Disciplina História da Psicologia
Carga Horária 40 horas
Ementa:
A disciplina visa apresentar a trajetória das ideias psicológicas desde a antiguidade até o
surgimento da psicologia científica. Evolução histórica dos sistemas psicológicos e seus
desdobramentos contemporâneos. Introdução a Epistemologia da Psicologia a partir de uma
perspectiva científica e filosófica.
Bibliografia Básica
GOODWIN, C. James História da psicologia moderna. 4° Edição. Cultrix, 2010.
FIGUEIREDO, Luis Cláudio M Psicologia uma (nova) introdução. 3° Edição. EDUC,
2008.
FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia. 10° Edição. Artmed, 2015. (virtual)
Bibliografia Complementar
BOCK, Ana Mercês Bahia Psicologia fácil. Editora Saraiva, 2011. (virtual)
MYRS, David G. Psicologia, 9ª edição. LTC, 2012. (virtual)
HÜBNER, Maria Martha Costa; MOREIRA, Márcio Borges Fundamentos de Psicologia:
Temas Clássicos de Psicologia Sob a Ótica da Análise do Comportamento. Guanabara
Koogan, 2012. (virtual)
REALE, Miguel. Introdução à Filosofia, 4ª edição. Editora Saraiva, 2002. (virtual)
FRENCH, Steven Ciência: Conceitos-chave em filosofia. Artmed, 2008. (virtual)

Disciplina – Anatomia e Neuroanatomia
Carga Horária – 80 horas
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Ementa:
Princípios gerais para o ensino de anatomia e organização do corpo humano. A
nomenclatura anatômica do corpo humano. Principais ossos e músculos de membros
superiores e inferiores. Ênfase especial ao sistema nervoso: Introdução, ontogênese, tecido
nervoso, organização anatômica, sistema nervoso periférico, nervos espinhais, sistema
nervoso autônomo, sistema sensorial, medula espinhal, tronco encefálico, formação
reticular, nervos cranianos e cerebelo, diencéfalo, núcleos da base, córtex cerebral,
vascularização do sistema nervoso central e sistema límbico. Patologias associadas ao
Sistema Nervoso Central e Periférico.
Bibliografia Básica
MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional. Edit. Atheneu, São Paulo, 2004.
SOBOTTA, Johannes. Atlas de Anatomia Humana. Edit. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2002.
MARIEB, Elaine N. ; HOEHN, Katja. Anatomia e Fisiologia, 3ª edição. Edit. ArtMed, Porto
Alegre, 2009. (virtual)
Bibliografia Complementar
MENESES, Murilo S. Neuroanatomia Aplicada, 3 edição. Edit. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2011. (virtual)
COSENZA. Fundamentos de Neuroanatomia, 4ª edição. Edit. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2012. (virtual)
SCHMIDT, Arthur Georg; PROSDÓCIMI, Fábio César. Manual de Neuroanatomia
Humana - Guia Prático. Edit. Roca, Rio de Janeiro, 2014. (virtual)
MARTIN, John H. Neuroanatomia: Texto e Atlas. Edit. AMGH, Porto Alegre, 2013. (virtual)
FREITAS, Valdemar de. Anatomia: Conceitos e Fundamentos. Edit. ArtMed, Porto Alegre,
2004. (virtual)

Disciplina – Língua, Comunicação e Interpretação
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Estudo da linguagem, língua e fala, tratando dos níveis desta última. Abordar a leitura e a
escrita, fazendo análise crítica de textos, revistas, livros e jornais com consequente produção
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e reestruturação dos textos narrativos, descritivos e dissertativos, numa linha de coesão e
coerência, delineando as técnicas da redação e a revisão gramatical.
Bibliografia Básica
ALMEIDA, N.M. Gramática metódica da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2005.
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F.P. Para entender o texto: leitura e redação. 16.ed. São Paulo:
Ática, 2002.
MAGRI, Wallace. Coleção resposta certa: CESPE/UnB Português. v. 16, 1ª Edição. São
Paulo, Saraiva, 2013. (virtual)
Bibliografia Complementar
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (virtual)
MOYSÉS,C. A.Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2016. (virtual)
NADÓLSKIS, H.Normas de comunicação em Língua portuguesa. 27. Ed.São Paulo, Grupo
GEN, 2009. (virtual)
NASCIMENTO, E. D. Linguagem forense: redação forense e a língua portuguesa aplicada
à linguagem do foro. 13. ed. São Paulo. 2013. (virtual)
PERISSÉ, Gabriel. A Arte da Palavra: Como Criar um Estilo Pessoal na Comunicação
Escrita.São Paulo: Manole, 2003. (virtual)

Disciplina – Estudo e Pesquisa em Psicologia
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Estratégias de estudo; Noções introdutórias de pesquisa científica; Modalidades e
metodologias de pesquisa científica; Técnicas de pesquisa bibliográfica; Normas ABNT e
Vancouver; Ética na produção acadêmica. Fichamento; Resumo; Resenha; Seminário.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Redação Científica – elaboração de TCC passo a passo.
São Paulo: Factash Editora, 2007.
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MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas.
São Paulo: Atlas, 2006.
SEVERINO, Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007.
(virtual)
Bibliografia Complementar
LICK, Uwe. Introdução à metodologia da pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre:
Penso, 2012. (virtual)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. São Paulo:
Atlas, 2011. (virtual)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da Metodologia
Científica. São Paulo: Atlas, 2004. (virtual)
SHAUGHNESSY, John J.; ZECHMEISTER, Eugene B.; ZECHMEISTER, Jeanne S.
Metodologia de Pesquisa em Psicologia. 9 ed. McGraw Hill Brasil. 2012. (virtual)
ALMEIDA, Antonio Fernando de Almeida; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de Português
básico : gramática, redação, texto. 5ª ed. São Palo: Atlas, 2004. (virtual)

Disciplina – Epistemologia Filosófica e Antropológica
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Discussão do homem no pensamento clássico, medieval, moderno e contemporâneo,
abordando a natureza da evolução biológica e a evolução cultural na compreensão dos
principais filósofos. Abertura arqueológica e diálogo com a religião, a arte, a filosofia, a
ciência, técnica e com as questões de gênero, etnia e geração. O Universo da Antropologia
Cultural, bem como o etnocentrismo, o relativismo cultural e a forma como o homem realiza
a produção da existência.
Bibliografia Básica
CHAUI, Marilena de Souza. Convite à Filosofia. 14.ed. São Paulo: Ática, 2010.
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: Cia das
Letras, 2012.
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MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma
introdução 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. (Virtual)
Bibliografia Complementar
BONJOUR, Laurence; BAKER, Ann. Filosofia [recurso eletrônico]: textos fundamentais
comentados 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. (Virtual)
CAREL, Havi; GAMES, David (Orgs.); Bence Nanay... [et al.] Filosofia contemporânea em
ação [recurso eletrônico] Dados eletrônicos. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Virtual)
GEERTZ, Clifford. Nova Luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor
Ltda, 2002. (Virtual)
STEGMULLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução critica 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2012. (Virtual)
REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. (Virtual)

Disciplina – Bioestatística
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Aborda descrição e análise de dados relativos à Psicologia aplicada por meio de diferentes
medidas estatísticas.

Amostragem. Probabilidade. Medidas de tendência central e de

dispersão. Teste de significância não-paramétricos para amostras independentes. Testes de
significância paramétrica para amostras emparelhadas.
Bibliografia Básica
CALLEGARI-JAQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Atmed,
2003. (Virtual)
COSTA, S. F. Introdução ilustrada à estatística. 5.ed. São Paulo: Habra, 2012.
VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
Bibliografia Complementar
ARANGO, H. S. Bioestatística - Teórica e Computacional. 3.ed. Rio de janeiro: Guanabara
Koogan, 2009. (Virtual)
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BUSSAB, W. O. & MORETTIN, P. Estatística Básica. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
(Virtual)
DANCEY, C. P., REIDY, J. Estatística sem Matemática para Psicologia, 5. ed. Porto
Alegre: Penso, 2013. (Virtual)
GLANTZ, S. A. Princípios de Bioestatística. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (Virtual)
MARTINS, G. A. Domingues, O. Estatística Geral e Aplicada. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
(Virtual)

Disciplina – Psicologia Geral e Ética
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A psicologia como teoria: conceito, objeto de estudo e métodos de pesquisa; como prática:
campos de aplicação e relações interdisciplinares. Em discussão aos conceitos de ética e
moral vivido pelos indivíduos na sociedade contemporânea sob o ângulo da formação
profissional do psicólogo. Reflexão sobre as práticas e as relações de poder. O processo de
fabricação do indivíduo na sociedade. Discussão da privatização do indivíduo e do
conformismo, da banalização do saber e do pensamento.
Bibliografia Básica
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 15ª ed. Edit. Graal, São Paulo, 2000.
SA, Antonio Lopes de. Ética Profissional. Edit. Atlas, São Paulo, 2005.
GOODWIN, C. J. História da Psicologia Moderna. Edit. Cultrix, São Paulo, 2005.
BARSANO, P.R.; SOARES, S. P. da S. Ética profissional. São Paulo: Saraiva, 2015.
(Virtual)
Bibliografia Complementar
ADEODATO, J.M. Ética e retórica, 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. (Virtual)
ADEODATO, J.M. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência - em
contraposição à ontologia de Nicolai Hartmann. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Braísila, CPF:
2005. (Virtual Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-deetica-psicologia.pdf)
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Virtual)
147

Disciplina – Análise do Comportamento
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Os princípios básicos de aprendizagem segundo a Análise Experimental do Comportamento
e sua aplicabilidade. Definição e histórico da Análise Experimental do Comportamento
(AEC). O método experimental e os fundamentos teóricos e tecnológicos da AEC:
Condicionamentos Reflexo e Operante. Princípios fundamentais da aprendizagem humana e
animal. A seleção do comportamento pelas consequências. Controle de Estímulos.
Experimentos em laboratório com a aplicação dos princípios básicos da Análise
Experimental do Comportamento.
Bibliografia Básica
BAUM, William M. Compreender o behaviorismo: comportamento, cultura e evolução. 2.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
MOREIRA, Márcio Borges; Medeiros, Carlos Augusto de. Princípios básicos de análise do
comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2007.
WILSON, Greg; Graham, Jeff; Alloway Tom. Sniffy: O rato virtual, versão pro 2.0. São
Paulo: Thomsom Learmimg, 2006. (Virtual)
Bibliografia Complementar
ALCOCK, J. Comportamento Animal – Uma abordagem evolutiva. Artmed, 9ª edição, 2010.
(Virtual)
YUDOFSKY, S. C.; Hales, R. E. Fundamentos de neuropsiquiatria e ciências do
comportamento. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Virtual)
FAGUNDES, A.J.F. (2015). Descrição, definição e registro do comportamento. S. Paulo:
Edicon. (Virtual)
HALPERN, R,. Manual de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento, 2014. Editora
Manole. (Virtual)
SKINNER, B. F. Sobre o behaviorismo. SP: Cultrix, 1992. (Virtual)

2º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO
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Disciplina – Psicologia Cognitiva
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Estudo de aspectos conceituais metodológicos e históricos definidores da teoria cognitiva e
as principais correntes cognitivistas, bem como as contribuições científicas das teorias
cognitivistas para o desenvolvimento da Psicologia. Apresentação dos principais aspectos
envolvidos e caracterizados como processos básicos em Psicologia e funções cognitivas
superiores: sensação, percepção, atenção, memória, aprendizagem, linguagem, pensamento,
motivação, emoção. Pesquisa em processos cognitivos. Enfoque na complementaridade
existente entre o psicológico, o biológico e o cultural.
Bibliografia Básica
Sternberg RJ. Psicologia cognitiva. 5.ed. São Paulo (SP): Cengage; 2009.
Izquierdo I. Memória. 2.ed. Porto Alegre: Artmed; 2011.
Schultz DP. História da psicologia moderna. 10.ed. São Paulo (SP): Cengage; 2015.
(virtual)
Bibliografia Complementar
Bandura A. Teoria social cognitiva. Porto Alegre: Artmed; 2008. (virtual)
Call N, Featherstone S. Cérebro e educação infantil: como aplicar os conhecimentos da
ciência cognitiva no ensino de crianças de até 5 Anos. Porto Alegre: Penso; 2015. (virtual)
Parente MAMP. Cognição e envelhecimento. Porto Alegre: Artmed; 2006. (virtual)
Schiffman HR. Sensação e percepção. 5.ed. Rio de janeiro: LTC; 2005. (virtual)
Stein LM & cols. Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e
jurídicas. Porto Alegre: Artmed; 2011. (virtual)

Disciplina – Sociologia
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Principais abordagens sociológicas (Durkheim, Marx e Weber), bem como suas influências
nas correntes teóricas da Psicologia. Entender a sociologia enquanto instrumento de análise
da realidade.
Bibliografia Básica
GIDDENS, Anthony. O que é Sociologia? In: Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.
VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia 5a ed. Editora Atlas, São Paulo, 2000.
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DEMO,

Pedro.

Introdução

à

sociologia:

complexidade,

interdisciplinaridade

e

desigualdade social. Atlas, 11/2002. (Virtual)
Bibliografia Complementar
BAUMAN, Z. & MAY, T. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro, Zahar,
2010. (Virtual)
FERREIRA, Delson. MANUAL DE SOCIOLOGIA, 2ª edição. Atlas, 10/2010. (Virtual)
FOUCAULT, Michel. Resumo dos Cursos do Collége de France, (1970-1982). Zahar, 199709-01. (Virtual)
LARAIA, Barros, Roque de. Cultura: um conceito antropológico. Zahar, 1986-08-01..
(Virtual)
SIMMEL. Georg. Questões fundamentais da Sociologia: individuo e sociedade. Rio de
Janeiro: Zahar, 2006.. (Virtual)

Disciplina – Tópicos Existencial e Humanista
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Apresentar os princípios das filosofias existencialistas e fenomenológica a partir das
discussões filosóficas destas correntes. Apresentar os principais autores que trabalharam
essas temáticas, argumentando sobre a coadunação delas com as teorias, práticas e interesses
em Psicologia. Debater questões contemporâneas a partir das filosofias existencialistas e da
Psicologia Humanista.
Bibliografia Básica
ABBAGNANO, Nicola. Introdução ao existencialismo. Martins Fontes, 2006.
KAHHALE, Edna M. Peters A diversidade da psicologia: uma construção teórica. Cortez,
2013.
BONJOUR, Laurence; BAKER, Ann Filosofia: Textos Fundamentais Comentados, 2 ª
edição. Artmed, 2010. (virtual)
Bibliografia Complementar
MORATO, Henriette Tognetti Penha; BARRETO, Carmem Lúcia Brito Tavares; NUNES,
André Prado Fundamentos de Psicologia - Aconselhamento Psicológicos numa Perspectiva
Fenomenológica Existencial. Guanabara Koogan, 2009. (virtual)
SAUNDERS, Clare ; MOSSLEY, David ; ROSS, George MacDonald ; LAMB, Danielle
;CLOSS, Julie Como Estudar Filosofia. Artmed, 2009. (virtual)
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CAREL, Havi ; GAMEZ, David Filosofia Contemporânea em Ação. Penso, 2009. (virtual)
STEGMÜLLER, Wolfgang A Filosofia Contemporânea - Introdução Crítica, 2ª edição.
Forense Universitária, 2012. (virtual)
GHIRALDELLI JR., Paulo A Filosofia como Medicina da Alma. Minha Editora, 2012.
(virtual)

Disciplina – Métodos de Investigação em Científica
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A construção do conhecimento científico; senso comum, ciência e seus limites; o método
científico; metodologia quantitativa e qualitativa; técnicas de pesquisa; elaboração e
desenvolvimento de projetos de pesquisa; Desenvolver a habilidade das diferentes formas de
entrevistas, destacando os métodos e técnicas, considerando o levantamento, organização e
análise de dados. Referenciando a compreensão diante das partes, tipos e aplicações, na
utilização em diferentes áreas da psicologia.
Bibliografia Básica
SHAUGHNESSY, J.J.; ZECHMEISTER, E.B.; ZECHMEISTER, J.S. Metodologia de
pesquisa em psicologia. 9.ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
HUTZ, C. S. et al (orgs). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, 2016.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia Científica, 6ª edição, São Paulo:
Grupo GEN, 2007. (Virtual)
Bibliografia Complementar
SANDERS, L. Todo Paciente Tem uma História Para Contar, Mistérios médicos e a arte do
diagnóstico. Ed Zahar, 2010. (Virtual)
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São Paulo:
Saraiva, 2015. (Virtual)
WALLIMAN, N. Métodos de Pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2015. Virtual)
RODRIGUES, R. M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de preparação de suas
etapas. São Paulo: GrupoGEN, 2007. (Virtual)
ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas,
2007. (Virtual)
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Disciplina – Psicologia Ciência e Profissão
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A disciplina aborda o processo de consolidação da Psicologia como uma ciência e profissão.
Discutem-se os seguintes temas: Os principais marcos teóricos e sociais na história da
Psicologia, desde o seu surgimento até a atualidade; Os diversos contextos de atuação e
áreas de especialização do psicólogo; O Conselho Federal de Psicologia: as normas, as leis e
o Código de ética que regulamentam a atuação profissional no Brasil; A importância da
pesquisa e da publicação científica para o crescimento da Psicologia como uma ciência;
Reflexões éticas acerca de problemas contemporâneos relativos à formação, ao exercício
profissional e ao contínuo aprimoramento do psicólogo; A Psicologia do futuro: A
abrangência e a relevância social do trabalho do psicólogo no século XXI.
Bibliografia Básica:
ACHCAR, Rosemary. Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios. 4ªed. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 1995.
COIMBRA, Cecília Maria Bouças (Org). Psicologia, Ética e direitos humanos. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 2000.
SHAUGHNESSY, John J.; ZECHMEISTER, Eugene B.; ZECHMEISTER, Jeanne S.
Metodologia de Pesquisa em Psicologia, 9ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. (virtual)
Bibliografia Complementar:
HÜBNER, Maria Martha Costa; MOREIRA, Márcio Borges. Fundamentos de Psicologia:
Temas Clássicos de Psicologia Sob a Ótica da Análise do Comportamento. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. (virtual)
FLORES-MENDOZA, Carmen ; COLOM, Roberto (ORGs.) Introdução à Psicologia das
Diferenças Individuais. Porto Alegre: ArtMed, 2006. (virtual)
FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia. Porto Alegre: AMGH, 2015. (virtual)
GERRIG, Richard J. ; ZIMBARDO, Philip G. A Psicologia e a Vida, 16ª Ed. Porto Alegre:
ArtMed, 2005. (virtual)
MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais, 6ª Ed.
São Paulo: GRUPO GEN, 2001. (virtual)

Disciplina – Neurociência do Comportamento
Carga Horária – 80 horas
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Ementa:
Introdução à neurociência. Neurônios e Sinapse. Sistema nervoso central, telencéfalo,
diencéfalo e tronco. Sistemas sensoriais, funções intelectuais e comportamentais. Fisiologia
aplicada à psicologia. Sono e transtornos. Dor e transtornos. Memória e transtornos.
Ansiedade e estresse.
Bases neurobiológicas dos transtornos mentais. Novas técnicas de visualização do cérebro e
mudanças na compreensão da doença mental. Hereditariedade; Bases genéticas do
comportamento, homossexualismo, psicopatia e esquizofrenia.
Bibliografia Básica
AIRES, M. D. M. Fisiologia. 3a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
CARLSON, N. R. Fisiologia do comportamento. 7ª ed. ed. [s.l.] Manole, 2004.
LENT, R. Neurociência da Mente e do Comportamento Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008. (virtual)
Bibliografia Complementar
CORTEZ, Célia Martins & SILVA, Dilson. Fisiologia aplicada à Psicologia. Editora
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2008. (virtual)
JÚNIOR, Carlos Alberto Mourão. & ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia Essencial. 1ª
ed. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2011. (virtual)
ABREU-RODRIGUES, J.; RIBEIRO, M. R. Análise do Comportamento - Pesquisa , Teoria e
Aplicação. 1º ed. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. (virtual)
HIGGINS, E. S.; GEORGE, M. S. Neurociências para psiquiatria clínica: a fisiopatologia
do comportamento e da doença mental Porto Alegre: Artmed, 2010. (virtual)
YUDOFSKY, S. C.; HALES, R. E. Fundamentos de Neuropsiquiatria e Ciências do
Comportamento. 2º ed. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. (virtual)

Disciplina – Jogos e Dinâmica de Grupo
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Fornecer conhecimento ao aluno sobre o conceito, as técnicas dos jogos dramáticos,
fundamentadas na teoria do Psicodrama, assim como as áreas de atuação onde possa
proporcionar o trabalho com grupos, como nas Instituições, escolas e na clínica.
Bibliografia Básica
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SOARES, V. Dinâmica de grupos e jogos: psicodrama, expressão corporal, criatividade,
meditação, artes. Petrópolis: Vozes, 2012.
DIAS, M. S. L.; SILVA NETO, P. M. Dinâmica de grupo: aspectos teóricos e práticos.
Petrópolis: Vozes, 2012.
ANTUNES, celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. 20ª ed. Ed Vozes.
2014. (virtual)
Bibliografia Complementar
MACEDO, lino de; ANA LÚCIA S. PETTY; NORIMAR C. PASSOS. Aprender com Jogos e
Situações-Problema. Porto Alegre. Editora Artmed (editora digital). 2000 (virtual)
BROCK, Avril; DODDS, SYLVIA; JARVIS, PAM; OLUSOGA, YINKA. Brincar:
Aprendizagem para a Vida. Editora Artmed. Porto Alegre Ciências Humanas. 2011 (virtual)
CORNEAU, Guy. Pai Ausente, Filho Carente. Editora Manole. São Paulo Ciências Sociais
Aplicadas. 2015. (virtual)
ZIMMERMAN, Eric / SALEN, Katie. Regras do jogo: fundamentos do design de jogos.
Editora Blucher. Volume I. 2012. (virtual)
BLEGER, José. Temas de psicologia: entrevista e grupos. Col. Textos de Psicologia - 4ª Ed.
2011 (Virtual)

Disciplina – Atividade Complementar
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mudo do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas
técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais
e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas, e aquelas que deferidas pelo
colegiado de curso.
Bibliografia Básica
Específica a cada atividade. NSA
Bibliografia Complementar
Específica a cada atividade. NSA
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3º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO
Disciplina – Psicologia do Desenvolvimento I
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Visão holística da psicologia do desenvolvimento humano: princípios e fatores decisivos
sobre o amadurecimento físico-cognitivo e psicoemocional, e repercussões dos primeiros
anos de vida. Influências das abordagens teóricas e suas principais contribuições nas
relações com a aprendizagem. Especificidades e padrões de evolução na Primeira, Segunda
e Terceira Infância. A continuidade da formação da identidade e da personalidade – traços e
relações com o temperamento. Estudo dos métodos de avaliação do crescimento e
desenvolvimento na infância, como eixo de atenção a saúde infantil. Principais
adoecimentos neste ciclo de desenvolvimento.
Bibliografia Básica
COLE, Michael; COLE, Sheila R. O desenvolvimento da criança e do adolescente. Porto
Alegre: ArtMed; 2003.
SHAFFER, David R. Psicologia do desenvolvimento: infância e adolescência. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning; 2005.
SALLES, Jerusa Fumagalli de; HAASE, Vitor Geraldi; MALLOY-DINIZ, Leandro F.
Neuropsicologia do Desenvolvimento: Infância e Adolescência. Porto Alegre: ArtMed;
2016. (Virtual)
Bibliografia Complementar
FATUDO MV. Laboratório e Desenvolvimento de Projetos Educacionais. São Paulo:
Editora Saraiva; 2015. (Virtual)
FERNÁNDEZ A. O Saber em Jogo - A Psicopedagogia Propiciando Autorias de
Pensamentos. Porto Alegre: ArtMed; 2011. (Virtual)
FERREIRA RCC. Psicologia Social e Comunitária - Fundamentos, Intervenções e
Transformações. São Paulo: Editora Saraiva; 2014. (Virtual)
FONSECA V da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre: Artes
Médicas; 2011. (Virtual)
WAGNER A E COLABORADORES. Desafios Psicossociais da Família Contemporânea:
Pesquisas e Reflexões. Porto Alegre: ArtMed; 2011. (Virtual)
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Disciplina – Psicometria
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Origem e história da Psicometria, compreendendo a teoria da medida. A medida
psicométrica. Os modelos da psicometria: TCT e TRI. Validade dos instrumentos
psicométricos. Fidedignidade dos instrumentos psicométricos. Técnicas de padronização.
Bibliografia Básica
DANCEY, c; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia. Porto Alegre: Penso,
2013.
PASQUALI, Luiz Técnicas de exame psicológico – TEP: manual. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2001.
PASQUALI, Luiz Psicometria:teoria dos testes na psicologia e na educação. Petrópolis,
Vozes, 2003. (virtual)
Bibliografia Complementar
COHEN, T.; SWERDLIK, M.; STURMAN, E. Testagem e avaliação psicológica: introdução
a testes e medidas. Porto Alegre: AMG, 2014. (virtual)
HOGAN, T. Introdução à prática dos testes psicológicos. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
HUTZ, C.; BANDEIRA, D.; TRENTINI, C.; Psicometria. Coleção Avaliação psicológica.
Porto Alegre: Artmed, 2016. (virtual)
PASQUALI, L. Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas. Porto Alegre:Artmed,
2011. (virtual)

Disciplina – Psicofarmacologia
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Introdução

a

Psicofarmacologia.

Conhecimentos

básicos

de

Farmacocinética

e

Farmacodinâmica. Bases neuroquímicas da depressão e distúrbio bipolar. Antidepressivos e
Drogas reguladoras do humor. Estado de atividade cerebral: Epilepsia e psicoses. Drogas
antiepiléticas. Antipsicóticos. Transtornos da ansiedade. Transtorno do Pânico e Transtorno
Obsessivo Compulsivo. Ansiolíticos. Transtornos alimentares. Analgésicos de Ação central.
Abuso e Dependência de drogas.
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Bibliografia Básica
STAHL, S. M. Psicofarmacologia: Bases neurocientíficas e aplicações práticas. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
Schatzberg AF; Cole JO; Debattista C. Manual de psicofarmacologia clínica. 6 ed. Porto
Alegre: Artmed; 2009. 720p.
GILMAN, Alfred Goldman & HARDMAN, Joel G. As Bases Farmacológicas Terapêutica.
10.ed. Rio de Janeiro: Ed. Mc. Grawhill, 2003. (virtual)
Bibliografia Complementar
1) MARANGELL, L. B. et al. Psicofarmacologia Porto Alegre: Artmed, 2008. (virtual)
2) SCHATZBERG, A. F.; COLE, J. O.; DEBATTISTA, C. Manual de psicofarmacologia
clínica 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. (virtual)
3) CLARK, M. A. et al. Farmacologia Ilustrada. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
(virtual)
4) KATZUNG, B. G.; MASTERS, S. B.; TREVOR, A. J. Farmacologia básica e clínica 12ª
ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (virtual)
5) Oliveira, I. R; Schwartz T; Stahl, S. M. Integrando a Psicoterapia e psicofarmacologia:
Manual para clínicos. Porto Alegre: Artmed, 2015. (virtual)

Disciplina – Psicologia Escolar I
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Percurso histórico da Psicologia Escolar no Brasil; As relações entre Educação, Política e
Psicologia; As principais correntes teóricas da Psicologia sobre a Aprendizagem e o
Desenvolvimento Humano; O serviço de Psicologia Escolar nas diferentes organizações
educacionais e etapas do ensino; As funções do psicólogo escolar nas instituições
educacionais, em trabalho interdisciplinar junto aos demais profissionais na área da
Educação; A responsabilidade e a ética no exercício profissional no contexto escolar; A
atuação da Psicologia Escolar no Brasil no que se refere à organização escolar, direito à
educação, inclusão social, gestão democrática e formação profissional.
Bibliografia Básica:
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. 33. ed. Petrópolis: Vozes,
2003.
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CARRARA, Kester (Org). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. 3ªed., São
Paulo: Avercamp, 2008.
COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús; (ORGs). Desenvolvimento
Psicológico e Educação: psicologia da Educação Escolar. Porto Alegre: Penso, 2015.
(virtual)
Bibliografia Complementar:
SANTRONCK, John W. Psicologia Educacional. Porto Alegre: ArtMed, 2010. (virtual)
BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologia fácil. São Paulo: Saraiva, 2007. (virtual)
MEYRS, David G. Psicologia. 9ª Ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012. (virtual)
KHOURI, Ivone Gonçalves (ORG). Psicologia Escolar. Rio de Janeiro: E.P.U., 1986.
(virtual)
COLL, César; Psicologia do Ensino. Porto Alegre: ArtMed, 2015. (virtual)

Disciplina – Tópicos em Psicanálise
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Apresentar de modo didático, objetivo e claro a História da Psicanálise, bem como os seus
conceitos fundamentais. Desenvolver junto ao aluno as habilidades da psicanálise aplicada
às seguintes áreas: saúde e hospitalar, empresas e corporações e projetos sociais.
Bibliografia Básica
Freud S. Obras completas. Tradução de Paulo César de Souza. 10 vol. Rio de Janeiro:
Companhia das Letras; 2015.
Lacan J. Outros Escritos. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; 2003.
ZIMERMAN, David E. Manual de Técnica Psicanalítica: Uma revisão .Porto Alegre.
Artmed; 2011. (virtual).
Bibliografia Complementar
ZIMERMAN, David.

Bion da Teoria à Prática: Uma Leitura Didática. Porto

Alegre,Artmed;2011. (virtual)
Zimerman DE. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica: uma abordagem
didática. Porto Alegre: Artmed; 1999. (virtual)
Prática Psiquiátrica no Hospital Geral, 3ª edição. Porto Alegre .Artmed;2012. (virtual)
ATTIÉ, Joseph. Estudo Psicanalítico - Mallarmé o Livro. Forense; 2013. (virtual)
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REVERSO.

Publicação

do

Círculo

Psicanalítico

de

Minas

Gerais,

http://www.cpmg.org.br/revista_reverso.html. (virtual)

Disciplina – Bases Psicossocial
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Construção histórica da ciência em psicologia social nos contextos internacionais e
nacionais, caracterizando as três principais correntes teóricas, a saber, Psicologia Social
Cognitiva/Psicológica, Psicologia Social Sociológica e Psicologia Social Crítica, bem como
seus respectivos conceitos fundamentais, metodologias de pesquisas e possibilidades de
inserções práticas.
Bibliografia Básica
RODRIGUES A, Assmar EML, Jablonski B. Psicologia Social. 23. ed. Petrópolis: Vozes;
1999.
CAMPOS RHF, Guareschi PA (orgs). Paradigmas em Psicologia Social – A perspectiva
Latino Americana. 6. Ed. Petrópolis: Vozes; 2017.
MYERS D G. Psicologia Social. 10. Ed. Porto Alegre: AMGH; 2014. (virtual)
Bibliografia Complementar
ARONSON E, WILSON TD.; AKERT RM. Psicologia Social. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC;
2015. (virtual)
TORRES CV ; NEIVA ER e colaboradores. Psicologia Social - Principais Temas e Vetentes.
Porto Alegre: Artmed; 2011. (virtual)
Gil AC. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. Ed. São Paulo: Grupo Gen; 2008.
STAKE RE. Pesquisa Qualitativa: Estudando Como as Coisas Funcionam. Porto Alegre:
Penso; 2015. (virtual)
RAMALHO JR, SANTANA MA. Sociologia do trabalho, no mundo contemporâneo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2004. (virtual)

Disciplina – Tópicos Especiais em Psicologia I
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
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A TEP não possuem ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas no TEP I referem-se: Libras, Cultura
Afrodescendente Brasileira, Saúde Baseada em Evidência e Educação Ambiental.
– Libras
Ementa:
Aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez. A Língua de Sinais
Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de
morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; Noções de variação. Prática de
Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.
Bibliografia Básica
ALMEIDA, E.C. et al. Atividades ilustradas em sinais de libras. Rio de Janeiro: Revinter,
2004.
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. Libras em contexto: curso básico; livro do professor. Rio de
Janeiro: Libras, 2001
QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto Alegre:
Grupo A, 2011. (virtual)
Bibliografia Complementar
ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. Porto Alegre,
Grupo A, 2015. (virtual)
FERNANDES, E. (org). Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2007. (virtual)
QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre:
Grupo A, 2011. ((virtual)
MOURA, M. C. Educação para Surdos: Práticas e Perspectivas II. Rio de Janeiro: Grupo
GEN, 2011. (virtual)
PACHECO, J. Pequeno Dicionário de Absurdos em Educação. Porto Alegre: Grupo A,
2009. (virtual)
– Cultura Afrodescendente Brasileira
Ementa:
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O conceito de cultura. Cultura e diversidade. Etnocentrismo. Preconceito. Racismo.
Relações étnico-raciais. Aspectos da cultura afro-brasileira e indígena. Características da
sociedade multirracial brasileira. Desigualdades raciais e Educação étnica- racial
Bibliografia Básica
GOMES, N. L.; ABRAMOWICZ, A. Educação e raça: Perspectivas políticas, pedagógicas e
estéticas. São Paulo: Autêntica, 2010.
MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. São Paulo:
Grupo GEN, 2012.
SANTOS, P. Fundamentos de sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2013. BF (Virtual)
Bibliografia Complementar
MÁTTAR NETO, J. A. Filosofia e Ética na Administração. São Paulo: Saraiva, 2009.
(Virtual)
RACHELS, J.; RACHELS, S. A Coisa Certa a Fazer: Leituras Básicas sobre Filosofia
Moral. Porto Alegre: AMGH, 2014. (Virtual)
FISCHER, M. Futuros antropológicos: Redefinindo a cultura na era tecnológica. São
Paulo: Zahar, 2011.(Virtual)
ELIAS, N. O Processo Civilizador 1: Uma História dos Costumes. São Paulo: Zahar, 1990.
(Virtual)
ELIAS, N. O Processo Civilizador 2: Formação do Estado e Civilização. São Paulo: Zahar,
1993. (Virtual)
– Saúde Baseada em Evidências
Ementa:
Estudo dos princípios teóricos e metodológicos da prática clínica e ampliada do contexto
psicológico baseada em evidência, com ênfase no acesso, avaliação crítica, classificação do
nível de evidência e validação das informações científicas para tomada de decisão clínica na
prática interventiva em saúde.
Bibliografia Básica
DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em
evidências. 3.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
BIANCHETTI, L.; FREIRE, I.M. Um olhar sobre a diferença: interação, trabalho,
cidadania. 7.ed. Campinas, Papirus, 1998.
HUTZ, C. S.; BANDEIRA, D. R.; TRENTINI, C. M.; KRUG, J. S. Psicodiagnóstico Coleção Avaliação Psicológica. Ed Grupo A, 2016. (Virtual)
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Bibliografia Complementar
BRAVO, M. I. S. Saúde, Serviço Social, movimentos sociais e conselhos: desafios atuais.
São Paulo: Cortez, 2013. (Virtual)
BARROS, D. M. de. O Preço do Prazer e Outros Textos sobre Psiquiatria e Sociedade. Ed
Manole, 2013. (Virtual)
VASCONCELOS, A. M. de. A Prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas
na área da saúde. Ed Cortez, 2012. (Virtual)
GOMES, I. C.. Fundamentos de Psicologia - Aconselhamento Psicológicos numa
Perspectiva Fenomenológica Existencial. Ed Grupo GEN, 2007. (Virtual)
MOMEREO, C.; COLL, C. Psicologia da Educação Virtual: Aprender e Ensinas com as
Tecnologias da Informação e da Comunicação. Ed Grupo A, 2011. (Virtual)

– Educação Ambiental
Ementa:
Educação Ambiental. Conceitos de responsabilidade social e ambiental. Atribuições que os
profissionais de Educação Física devem assumir para serem reconhecidas como socialmente
e ambientalmente responsáveis. Compreensão e valorização do conceito de responsabilidade
social e ambiental no meio escolar. Reflexão sobre responsabilidade ambiental no Brasil e
no mundo.
Bibliografia Básica
PHILIPPI JR., Arlindo; PELICIONI, Mª Cecilia Focesi (edit). Educação ambiental e
sustentabilidade. 2.ed. Barueri: Manole, 2014.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed.São Paulo: Gaia,
2004.
KOHN, Ricardo. Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para Gestão. Rio de Janeiro:
LTC, 2015. (Virtual)
Bibliografia Complementar
JABBOUR, A. B. L. de S.; JABBOUR, C. J. C. Gestão ambiental nas organizações:
fundamentos e tendências. São Paulo: Grupo GEN, 2013. (virtual)
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DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade, 2. ed. São Paulo:
Grupo GEN, 2011. (virtual)
FENKER, E. A. et al. Gestão Ambiental: Incentivos, Riscos e Custos. São Paulo: Grupo
GEN, 2015. (virtual)
LINS, L. dos S. Introdução à Gestão Ambiental Empresarial: Abordando Economia, Direito,
Contabilidade e Auditoria. São Paulo: Grupo GEN, 2015. (virtual)
TACHIZAWA, T. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: Estratégias de
Negócios Focadas na Realidade Brasileira, 8. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2014. (virtual)

4º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO

Disciplina – Psicologia do Desenvolvimento II
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Conhecer a adolescência numa visão multifatorial, com suas metamorfoses e conflitivas
próprias provenientes da cultura e dos desafios contemporâneos. Analisar o fenômeno
adolescer a luz das principais abordagens teóricas, os processos de desenvolvimento físicobiológico-cognitivo-social e psicoemocional e seus marcos.
Diversidade manifestações comportamentais do jovem na atualidade; as crises de adaptação,
a escolarização, os ritos de passagem, a profissionalização, os grupos de pares, a maturidade
sexual, o trabalho, relações afetivas na família. Estudo de pesquisas científicas e debates
sobre o desenvolvimento na adolescência.
Bibliografia Básica
Cole M & De Cole SR. O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. 4ª ed. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
Outeiral, José. Adolescer. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
Shaffer DR, Kipp K. Psicologia do Desenvolvimento: Infância e Adolescência. Tradução da
8ª edição norte-americana. Editora Thomson, 2012. (vitural)
Bibliografia Complementar
163

SANTROCK JW. Adolescência. 14. ed. Porto Alegre: AMGH; 2014. 528p. (Virtual)
ASSUMPÇÃO, J.R.; F. B.; KUCZYNSKI,

E. e colaboradores. Qualidade de Vida na

Infância e na Adolescência: Orientações para Pediatras e Profissionais da Saúde Mental.
Porto Alegre: Artmed; 2011. (Virtual)
ASSUMPÇÃO, J.R.; FRANCISCO, B. Psiquiatria da Infância e da Adolescência: Casos
Clínicos. Porto Alegre: Artmed; 2014. (Virtual)
DI MAURO, R. G. Procedimentos civis no Estatuto da Criança e do Adolescente, 1ªEdição.
São Paulo: Editora Saraiva; 2013. (Virtual)
FU-I, L; BOARATI, M. A.; MAIA, A. P. F; Colaboradores. Transtornos Afetivos na Infância
e na Adolescência. Porto Alegre: Artmed; 2012. (Virtual)
Disciplina – Psicologia Escolar II
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A disciplina contempla os seguintes temas: A Educação e seu papel no desenvolvimento
global do ser humano. A função social da Educação e da Psicologia Escolar. A educação nos
espaços intra e extra-escolares. Queixa escolar. Problemas de aprendizagem e problemas de
escolarização. Diagnóstico e tratamento dos distúrbios de aprendizagem. Avaliação,
Pesquisa e Intervenção nas instituições educacionais. Técnicas e Instrumentos usados pelo
psicólogo escolar. Elaboração e desenvolvimento de propostas de intervenção para
promoção do sucesso escolar.
Bibliografia Básica:
BENTHAM, Susan. Psicologia e educação. São Paulo: Edições Loyola, 2006.
COLL, César; PALACIOS, Jesus; MARCHESI, Álvaro (Orgs). Desenvolvimento
Psicológico e Educação: psicologia da Educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 1996.
COLL, César; Psicologia do Ensino. Porto Alegre: ArtMed, 2015. (virtual)
Bibliografia Complementar:
MOMEREO, Carles; COLL, César. Psicologia da Educação Virtual: Aprender e Ensinas
com as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Porto Alegre: ArtMed, 2011.
(virtual)
SANTRONCK, John W. Psicologia Educacional. Porto Alegre: ArtMed, 2010. (virtual)
KHOURI, Ivone Gonçalves (ORG). Psicologia Escolar. Rio de Janeiro: E.P.U., 1986.
(virtual)
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GAMEZ, Luciano. Série Educação: Psicologia da Educação. Rio de Janeiro: LTC Editora,
2013. (virtual)MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações
interpessoais, 6ª Ed. São Paulo: GRUPO GEN, 2001. (virtual)

Disciplina – Psicologia Social e Direitos Humanos
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Apresentar ao aluno as possibilidades de atuação do psicólogo social em diversos contextos
existentes, destacando a necessidade do trabalho interdisciplinar, multiprofissional e
territorial, afim de atender as mais variadas demandas que a atual organização social nos
impõe. Nesta disciplina há uma proposta central de que em todas as temáticas abordadas
também sejam apresentadas as aproximações possíveis com a prática profissional, bem
como a aplicabilidade dos conceitos.
Bibliografia Básica Lane STM, Codo W (orgs). Psicologia Social: O homem em
movimento. 14. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.
Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, Centro de Referência Técnica em
Psicologia e Políticas Públicas (orgs). Beato MSF et al (autores). A psicologia e o trabalho
no CRAS. Belo Horizonte: CRP-04; 2011.
PIOVESAN F. Temas de direitos humanos. 9. Ed. São Paulo: editora Saraiva; 2015.
(virtual)
Bibliografia Complementar
Demo P. Introdução a Sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade
social. São Paulo: Grupo GEN; 2002. (virtual)
Almeida NLT. Serviço Social, trabalho e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2007.
(virtual)
Ramos AC. Curso de Direitos Humanos. 3. Ed. São Paulo: editora Saraiva; 2016. (virtual)
Miranda, N. Por que direitos humanos. São Paulo: Autêntica editora, 2007. (virtual)
Zavaschim MLS e colaboradores. Crianças e Adolescentes vulneráveis: O atendimento
interdisciplinar nos centros de atenção psicossocial. Porto Alegre: Artmed, 2011. (virtual)
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Disciplina – Avalição Psicológica I
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A disciplina apresenta o campo de avaliação psicológica, conceito de avaliação psicológica,
seus principais métodos e procedimentos, processo de avaliação psicológica e discute a
natureza e a utilização dos diferentes instrumentos de avaliação e a ética na avaliação.
Bibliografia Básica
PRIMI, Ricardo (org.). Temas em Avaliação psicológica. Campinas: Impressão Digital do
Brasil; 2002.
SISTO FF, Sbardelin, BTE. Contextos e questões da avaliação psicológica. São Paulo: Casa
do Psicólogo; 2001.
CROMBACH, L. J. Fundamentos da Testagem Psicológica. Porto Alegre: Arte Médicas;
1996. (virtual)
Bibliografia Complementar
COHEN, RJ, Swerdlk E, Sturman ED. Testagem e avaliação psicológica: introdução à
testes e medidas. Porto Alegre: AMGH; 2014. (Virtual)
CROMBACH, LJ. Fundamentos da Testagem Psicológica. Porto Alegre: Arte Médicas;
1996. (Virtual)
HOGAN, Thomas. Introdução à prática de testes psicológicos. Rio de janeiro: LTC; 2006.
(Virtual)HUTZ CS, Bandeira DR, Trentini CM. Psicometria: Coleção Avaliação
psicológica. Porto Alegre: Artmed; 2016. (Virtual)
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. Porto Alegre: Artmed; 2007. (Virtual)

Disciplina – Psicopatologia
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Expor e proporcionar reflexões sobre a história da loucura e da clínica psiquiátrica,
apresentando a problemática que tange a conceituação entre “normal” e “patológico”,
abarcando a perspectiva de que os mesmos são constructos sociais, culturais e históricos.
Apresentar as bases teóricas e metodológicas para a construção de psicodiagnóstico
dinâmico e sindrômico. Apresentar e caracterizar os aspectos básicos da semiologia dos
transtornos mentais, a construção do raciocínio clínico diagnóstico, bem como os principais
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transtornos psíquicos já sistematizados. Realizar discussões acerca da psicopatologia na
contemporaneidade, bem como possibilidades de atuação clínica do psicólogo valendo-se de
tais ferramentas na construção terapêutica.
Bibliografia Básica
DALGALARRONDO P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. Ed. Porto
Alegre: Artmed; 2008.
FOUCAULT M. História da Loucura. 9. Ed. São Paulo: Perspectiva; 2010.
QUINET A. Teoria e clínica da psicose. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
(virtual)
Bibliografia Complementar
COSTA, G P. A Clínica Psicanalítica das Psicopatologias Contemporâneas. Porto Alegre:
Grupo A, 2015. (virtual)
ASSUMPÇÃO Jr., FB. Fundamentos de Psicologia - Psicopatologia Aspectos Clínicos. Rio
de Janeiro: Grupo Gen, 2009. (virtual)
MARCELLI, D; BRACONNIER, A. Adolescência e Psicopatologia. Porto Alegre: Grupo A,
2006. (virtual)
Manual Diagnósico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5. (virtual)
DALGALARRONDO P. Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Porto Alegre: Artmed.
(Virtual)

Disciplina – Estágio Supervisionado Básico I
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Método experimental e registro de comportamento. Métodos de observação e modalidades
de entrevista. Objetivos e campos de utilização. Modelo clássico de anamnese. Questões
éticas. Experiência prática. Por fim, analisar as formas de inserção do profissional
relacionadas às características do mercado de trabalho. Utilizar, com a finalidade de cumprir
com a proposta, métodos científicos de investigação e desenvolver habilidades de descrever
e analisar as informações adquiridas. Oportunizar o conhecimento das áreas de atuação do
psicólogo, em diferentes demandas da sociedade contemporânea de forma ética, e
metodológica.
Bibliografia Básica
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ROGER A. MacKinnon; Robert Michels; Peter Buckley A entrevista psiquiátrica na prática
clínica. Porto Alegre, Artmed, 2007, 2ª edição
ALCOCK, J. Comportamento Animal – Uma abordagem evolutiva. Artmed, 9ª edição,
2010.
Fagundes, A.J.F. (2015). Descrição, definição e registro do comportamento. S. Paulo:
Edicon. (Virtual)
Bibliografia Complementar
YUDOFSKY, S. C.; Hales, R. E. Fundamentos de neuropsiquiatria e ciências do
comportamento. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Virtual)
BAUM, William M. Compreender o behaviorismo: comportamento, cultura e evolução. 2.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. (Virtual)
HALPERN, R,. Manual de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento, 2014. Editora
Manole. (Virtual)
(Virtual)
STEWART, Charles J.; CASH, William B. (2015). Técnicas de Entrevista: Estruturação e
Dinâmica para Entrevistados e Entrevistadores. Porto Alegre, Artmed. (Virtual)
ZOGBI, Edson. (2013). A técnica de observação do consumidor. São Paulo. (Virtual)

Disciplina – Atividade Complementar II
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mudo do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas
técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais
e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas, e aquelas que deferidas pelo
colegiado de curso.
Bibliografia Básica
Específica a cada atividade. NSA
Bibliografia Complementar
168

Específica a cada atividade. NSA

5º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO

Disciplina – Avaliação Psicológica II
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A disciplina apresenta fundamentos dos instrumentos da Avaliação Psicológica, os
princípios teóricos, técnico-científicos e éticos que orientam a utilização dos testes
psicológicos projetivos em diferentes contextos de investigação e ação profissional.
proporcionando o exercício e a vivência de sua utilização em diferentes etapas do
desenvolvimento humano e em diversos contextos da prática do Psicólogo.
Bibliografia Básica
ALCHIERI, JC. Avaliação psicológica: conceito, métodos e instrumentos. São Paulo: Casa
do Psicólogo; 2003.
ALCHIERI, JC. Avaliação psicológica: perspectivas e contextos. Vetor,
COHEN, RJ, Swerdlk E, Sturman ED. Testagem e avaliação psicológica: introdução à
testes e medidas. Porto Alegre: AMGH; 2014. (virtual)
Bibliografia Complementar
CROMBACH LJ. Fundamentos da Testagem Psicológica. Porto Alegre: Arte Médicas;
1996. (virtual)
CUNHA, JÁ. Colaboradores. Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2011.
(virtual)
GORENSTEIN C, Wang, Y, Hungerbühler, I. Instrumentos de Avaliação em Saúde Mental.
Porto Alegre: Artmed; 2016. (virtual)
HOGAN, T. Introdução à prática de testes psicológicos. Rio de janeiro: LTC; 2006.
(virtual)
HUTZ CS, Bandeira DR, Trentini CM, KRUG JS. Psicodiagnóstico: coleção avaliação
psicológica. Porto Alegre: Artmed; 2016. (virtual)
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Disciplina – Psicodiagnóstico
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A disciplina apresenta os fundamentos do processo psicodiagnóstico como modalidade
clínica, correlacionando-o com as realidades de diferentes contextos de sua aplicação,
pertinência, possibilidades e limites da prática psicodiagnóstico; relacionando os diferentes
instrumentos de avaliação no processo diagnóstico, na integração dos dados e conclusão
diagnóstica.
Bibliografia Básica
Conselho Federal de Psicologia. Cartilha de Avaliação Psicológica. Brasília; 2013
OCAMPO MLS. O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. 11. ed. São Paulo:
Martins Fontes; 2009.
CUNHA, Jurema Alcides (Col.) Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. Porto alegre: Artmed; 2011.
(Virtual)
Bibliografia Complementar
CARRIÓL, FB. Entrevista Clínica: habilidades de comunicação para profissionais da
saúde. Porto Alegre: Artmed; 2012. (Virtual)
CROMBACH, L. J. Fundamentos da Testagem Psicológica. Porto Alegre: Arte Médicas;
1996.
HUTZ CS, Bandeira DR, Trentini CM, KRUG JS. Psicodiagnóstico: coleção avaliação
psicológica. Porto Alegre: Artmed; 2016. (Virtual)
NARDI AE, Quevedo. Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Porto Alegre:
Artmed; 2015. (Virtual)
NUSSBAUM AM. Guia de Exame Diagnóstico segundo o DSM – 5. Porto Alegre: Artmed;
2015. (Virtual)
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. Porto Alegre: Artmed; 2007. (Virtual)

Disciplina – Psicogerontologia
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Conhecer e compreender sobre o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial nas fases
que se referem ao ciclo de vida adulta; da meia idade e da terceira idade, identificando suas
especificidades e mudança inerentes. Abordar as principais teorias norteadoras do estudo do
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desenvolvimento humano, compreendendo as inter-relações das características e
consequências do ciclo de vida, enfatizando a maturidade e principalmente os fenômenos do
envelhecimento, tais como, a perda da própria imagem, o processo do morrer, lutos e
separações vivenciados durante o desenvolvimento da vida. Analisar as influências do ciclo
de vida como processo dinâmico e mutável e suas influências para a saúde ou doença do
homem.
Bibliografia Básica
BIAGGIO AMB. Psicologia do Desenvolvimento. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
STUART-HAMILTON I. A psicologia do envelhecimento: uma introdução. São Paulo:
ArtMed, 2002.
KOVÁCS MJ. Fundamentos de Psicologia - Morte e Existência Humana: Caminhos de
Cuidados e Possibilidades de Intervenção. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
(virtual)
Bibliografia Complementar
BARSANO PR; BARBOSA RP; GONÇALVES E. Evolução e Envelhecimento Humano. São
Paulo: SARAIVA, 2014. (virtual)
BIFULCO VA, CAPONERO R. Cuidados Paliativos: Conversas Sobre a Vida e a Morte na
Saúde. São Paulo: Manole, 2016. (virtual)
CARDOSO MCAF. Fonoaudiologia no Envelhecimento. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012.
(virtual)
DESSEN MA, COSTA JR, ÁDERSON L, Colaboradores. A Ciência do Desenvolvimento
Humano. Porto Alegre: ArtMed, 2005. (virtual)
MALLOY-DINIZ LT, FUENTES D, Cosenza RM. Neuropsicologia do Envelhecimento: uma
abordagem multidimencional. São Paulo: Artmed, 2013. (virtual)

Disciplina – Psicobiologia das Desordens Psiquiátricas
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Ofertar ao aluno o estudo clínico das principais psicopatologias e desordens psiquiátricas;
apresentar e proporcionar o conhecimento acerca da utilização dos reconhecidos Manuais
Diagnósticos de Transtornos Mentais: CID-10 e DSM-V. Com enfoque central na
psicopatologia descritiva fornecer subsídios teóricos e aproximações práticas para que se
estabeleça a compreensão das bases biológicas e neurológicas dos transtornos mentais,
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apresentando as principais síndromes e comorbidades, desenvolvendo raciocínio diagnóstico
e para o estabelecendo de diagnósticos diferenciais.
Bibliografia Básica
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2014.
KAPLAN H I, SADOCK BJ. Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e
Psiquiatria clínica. 11. Ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.
KAPCZINSKI F, QUEVEDO J, IZQUIERDO I. Bases Biológicas dos Transtornos Mentais.
Porto Alegre: Artmed, 2011. (virtual)
Bibliografia Complementar
FUENTES D, Malloy-Diniz Lf, Camargo Chp, Cosenza R. Neuropsicologia: Teoria e
Prática. Porto Alegre: Artmed, 2014. (virtual)
BLACK DW, Grant Je. Guia para o DSM-5: Complemento essencial para o Manual
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2015. (virtual)
HIGGINS ES, George M. Neurociências para Psiquiatria Clínica: A Fisiopatologia do
Comportamento e da Doença Mental. Porto Alegre: Artmed; 2015. (virtual)
WHITEBOURNE SK; Halgin RP. Psicopatologia. Porto Alegre: AMGH, 2015. (virtual)
FRANCES, Allen. Fundamentos do Diagnóstico Psiquiátrico: Respondendo às Mudanças do
DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2015. (virtual)

Disciplina – Psicopatologia Infantil
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Apresentação do saber psiquiátrico sobre a infância, suas origens e desenvolvimento
enquanto clínica que tem suas especificidades, ou seja, diferenciada da psicopatologia geral
(adulto). A psiquiatria operativa infantil baseada na psicologia evolutiva e na psicopatologia
específica da infância. Formação do psiquismo, evolução maturativa do indivíduo,
normalidade e enfermidade na infância, semiologia, nosologia infanto-juvenil, mecanismos
de defesa e angústias infantis. Oferecerá noção da patologia das grandes funções e sua
expressão nos transtornos da conduta: transtornos do sono, da alimentação, da conduta.
Bibliografia Básica
BRAZELTON, T. Berry As necessidades essenciais das crianças: o que toda criança precisa
para crescer, aprender e desenvolver. Porto Alegre: Artmed, 2002.
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FREUD, S. Análise da fobia de um menino de cinco anos. Obras psicológicas completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, vol.10 [1909]1996.
MANNONI, Maud. A criança retardada e a mãe. São Paulo: Martins Fontes, 1988. (virtual)
Bibliografia Complementar
MARCELLI, Daniel; COHEN, David. Infância e Psicopatologia. Porto Alegre: Penso,
2015. (virtual)
WINNICOTT, Donald, W. A Criança e o seu Mundo. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC Editora,
1978. (virtual)
CASTRO, Maria da Graça Kern ; STÜRMER, Anie e colaboradores. Crianças e
Adolescentes em Psicoterapia: A abordagem psicanalítica. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(virtual)
PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves. Semiologia da Criança e do
Adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara, 2008. (virtual)
LORENZINI, Marlene V. Brincando a Brincadeira com a Criança Deficiente: Novos Rumos
Terapêuticos. São Paulo: Manole, 2002. (virtual)

Disciplina – Questões Éticas e Normativas em Psicologia
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Oferecer subsídios teóricos para discussão e reflexão acerca da Ética como campo de
conhecimento e de relações. Responsabilidade, direitos e deveres. As interfaces relativas aos
objetivos de estudo da Psicologia e da Ética, diante do comportamento profissional com
base no Código de Ética Profissional da Psicologia, envolvente para elaboração de
documentos decorrentes de Avaliação Psicológica – atestado, declaração, laudo/relatório,
parecer.
Bibliografia Básica
COIMBRA CMB, Rodrigues H. Psicologia, Ética e Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo:
Casa do Psicólogo; 2008.
VAZQUEZ AS. Ètica. Rio de janeiro: Civilização Brasileira; 2014.
TAILLE YL. Mora e ética: dimensões intectuais e afetivas. Porto Alegre: Artmed; 2011.
(Virtual)
Bibliografia Complementar
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BARSANO PR. Ética Profissional. São Paulo: Saraiva; 2014. (Virtual)
QUINTANA F. Ética e Política: da antiguidade clássica à contemporaneidade. São Paulo:
Atlas; 2014. (Virtual)
TAILLE, YL, Menin MS. Porto Alegre, Artmed; 2011. (Virtual)
TAILLE, YL. Formação ética: do tédio ao respeito de si mesmo. Porto Alegre: Artmed;
2011.
(Virtual)
TELLES Junio G. Ética: do mundo da célula ao mundo dos valores. 3ª ed. São Paulo:
Saraiva; 2014. (Virtual)

Disciplina – Tópicos Especiais em Psicologia II
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A TEP não possuem ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas no TEP I referem-se: Neuropsicologia,
Orientação Psicopedagógica, .
– Neuropsicologia
Ementa:
A neuropsicologia como investigação das bases neuroanatômicas funcionais do
comportamento e da cognição. Estudo da influência das lesões cerebrais e das desordens
neurológicas sobre o comportamento e a cognição. Sistemas sensoriais, funções intelectuais
e comportamentais. Fisiologia aplicada à psicologia, sono, dor, memória, ansiedade,
estresse.
Bibliografia Básica
AIRES, M. D. M. Fisiologia. 3a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
CARNEIRO, Marcos Antonio. Atlas e Texto de Neuroanatomia. 2ª ed. Barueri: Manole,
2003.
LENT, R. Neurociência da Mente e do Comportamento Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008. (virtual)
174

Bibliografia Complementar
CURI, Rui. & PROCOPIO, Joaquim. Fisiologia Básica. 1ª ed. Editora Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, 2009. (virtual)
JÚNIOR, Carlos Alberto Mourão. & ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia Essencial. 1ª
ed. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2011. (virtual)
GUYTON, Arthur. Neurociência Básica - Anatomia e Fisiologia. 2ª ed. Editora Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro, 1993. (virtual)
MACEY, Robert. Fisiologia Humana. Edit. Edgard Blucher, São Paulo, 1974. (virtual)
FARINATTI, Paulo de Tarso & MONTEIRO, Walace David. Fisiologia e Avaliação
Funcional. 4a ed. Sprint, Rio de Janeiro, 2000. (virtual)
– Orientação Psicopedagógica
Ementa:
Aspectos psicopedagógicos da aprendizagem. Conceito de aprendizagem, o processo de
ensino aprendizagem e seus elementos. Aspectos psicopedagógicos do processo ensino
aprendizagem. A pedagogia, a psicologia e a didática.

A didática e seus componentes,

planejamento escolar, recursos pedagógicos e avaliação.
Bibliografia Básica
ARANHA, M.L.A. História da educação. 2.ed. São Paulo: Moderna, 1996.
CANDAU, Vera Maria (org.). Reinventar a escola. Petrópolis: Vozes, 2002.
GIL, A. C. Didática do Ensino Superior. São Paulo: Grupo GEN, 2006. (Virtual)
Bibliografia Complementar
BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de Aula Invertida : Uma metodologia Ativa de
Aprendizagem. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016. (Virtual)
POZO, J. I. Aprendizes e Mestres: A Nova Cultura da Aprendizagem. Porto Alegre: Grupo
A, 2015. (Virtual)
ROTTA, N. T.; BRIDI FILHO, C. A.; BRIDI, F. de S. Neurologia e Aprendizagem. Porto
Alegre: Grupo A, 2016. (Virtual)
SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: Um novo design para o ensino e a
aprendizagem. Porto Alegre: Grupo A, 2003. (Virtual)
ROSA NETO, F. Manual de avaliação motora para terceira idade. Porto Alegre: Grupo A,
2011. (Virtual)
– Seleção e Orientação Profissional
175

Ementa:
Psicologia na seleção e orientação profissional: Orientação profissional e vocacional - a
questão dos conceitos. O trabalho enquanto atividade humano-realizadora. Profissão e
realização pessoal. Escolha profissional e mercado de trabalho. Escolha da profissão e
adolescência. A ética na atividade de orientação profissional. Técnicas de orientação
profissional individual e em grupo. Temas atuais em orientação profissional (a questão dos
gêneros sexuais e emprego; globalização; emprego e desemprego no Brasil).
Bibliografia Básica
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
RABAGLIO, Maria Odete. Jogos para Seleção: Com foco em competências. Rio de Janeiro:
QUALITYMARK, 2006.
LEVENFUS, Rosana Schotgues. Orientação Vocacional e de Carreira em Contextos
Clinicos e Educativos. Porto Alegre: Artmed, 2016. (virtual)
Bibliografia Complementar
BANOV, Marcia Regina. Recrutamento, Seleção e Competências 4.ed. São Paulo: Atlas,
2015. (virtual)
FERREIRA, Patricia Itala. Atração e Retenção de Talentos. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
(virtual)
GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis estratégicos. São Paulo: Atlas,
2016. (virtual)
MCSHANE, Steven L. Comportamento Organizacional. Porto Alegre: AMGH, 2013.
(virtual)
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Couching, Mentoring, Counseling: um modelo
integrado de orientação profissional com sustentação da universidade corporativa. São
Paulo: Atlas, 2015. (virtual)
6º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO
Disciplina – Psicologia da Personalidade
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Análise histórica da conceitualização e das teorias da personalidade. Variáveis biológicas,
ambientais e sociais que afetam o desenvolvimento da personalidade. Apresentação e
discussão das teorias da personalidade com ênfase nas abordagens: psicanalítica,
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culturalista, humanista, comportamental e existencial. Comparação entre as teorias.
Perspectivas contemporâneas sobre o conceito de personalidade.
Bibliografia Básica
HALL, C.S. LINDZEY, G. Teorias da personalidade. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2000
PERVIN, L. A.; JOHN, O. P. Personalidade: teoria e pesquisa. 8. ed. Porto Alegre: Artmed,
2004
FADIMAN, J; FRAGER, R. Personalidade e crescimento pessoal. Porto Alegre: Artmed,
2002. (virtual)
Bibliografia Complementar
BERGERET, J. A personalidade Normal e Patológica, 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.
(virtual)
FEIST, J.; FEIST, G.J.; ROBERTS, T. Teorias da personalidade, Porto Alegre, McgrawHill Brasil: 2015. (virtual)
FADIMAN, J.; FRAGER, R., Personalidade e Crescimento Pessoal 5ª ed., Porto Alegre:
Artmed, 2004. (virtual)
McWILLIAMS, N. Diagnóstico Psicanalítico: Entendendo a Estrutura da Personalidade no
Processo Clínico. Porto Alegre: Artmed, 2014. (virtual)
CLARKIN, J. F.; FONAGY, P.; GABBARD, G. O. Psicoterapia Psicodinâmica para
Transtornos da Personalidade: Um Manual Clínico. Porto Alegre: Artmed, 2013. (virtual)

Disciplina – Promoção e Psicologia da Saúde
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A PPS não possuem ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas na PPS referem-se: Risco e Vulnerabilidade e
Ações em Comunidade.
- Risco e Vulnerabilidade
Ementa:
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Abordar as evoluções dos processos de compreensão e intervenções em saúde desde o
embasamento no conceito de risco até a incorporação do conceito de vulnerabilidade. A
palavra vulnerabilidade tem sido usada como conceito, noção ou meramente qualificador em
diversas áreas de conhecimento nas ciências humanas. Um dos objetivos desta disciplina é
problematizar este uso, pontuando diferenças entre áreas e possíveis efeitos, sobretudo no
que diz respeito à rotulação de pessoas e/ou segmentos populacionais principalmente no que
tange aos cuidados ofertados em saúde, na promoção de saúde, qualidade de vida e bioética.
Bibliografia Básica
Sarriera JC. Psicologia comunitária: estudos atuais. 4. Ed. Porto Alegre: Sulina; 2015.
Campos RHF (org). Psicologia Social Comunitária: da solidariedade a autonomia. 20. Ed.
Petrópolis: Vozes; 2011.
Bleger J. Psico-higiene e psicologia institucional. Porto alegre: ArtesMédicas, 1984.
Gusso G, Lopes JMC (orgas) Tratado de Medicina de Família e Comunidade – princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. (virtual)
Bibliografia Complementar
Thornicroft G, Tansella M. Boas Práticas em Saúde Mental Comunitária. São Paulo:
Manoele, 2010. (virtual)
Ferreira RCC. Psicologia Social e Comunitária - Fundamentos, Intervenções e
Transformações. São Paulo: Saraiva, 2014. (virtual)
Miklos J. Cultura e Desenvolvimento Local - Ética e Comunicação Comunitária. São Paulo:
Saraiva; 2014. (virtual)
Bravo MIS. Saúde, Serviço Social, movimentos sociais e conselhos: desafios atuais. São
Paulo: Cortez, 2013. (virtual)
Marcantonio JH. Direito e controle social na modernidade. São Paulo: Saraiva, 2012.
(virtual)
– Ações em Comunidade
Ementa:
Expor e proporcionar reflexões acerca da construção histórica e do embasamento teórico da
Psicologia Comunitária, abarcando modelos de atuação do psicólogo em contextos
comunitários, proporcionando compreensão de processos coletivos e suas relações com
grupos e instituições. Também é alvo da presente disciplina permear o papel do psicólogo
nos processos de diagnóstico; intervenções primárias e secundárias junto a grupos e
comunidades diversas e formação e desenvolvimento de liderança comunitária.
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Bibliografia Básica
SARRIERA JC. Psicologia comunitária: estudos atuais. 4. Ed. Porto Alegre: Sulina; 2015.
Campos RHF (org). Psicologia Social Comunitária: da solidariedade a autonomia. 20. Ed.
Petrópolis: Vozes; 2011.
GUSSO G, Lopes JMC (orgas) Tratado de Medicina de Família e Comunidade – princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. (virtual)
Bibliografia Complementar
THORNICROFT G, Tansella M. Boas Práticas em Saúde Mental Comunitária. São Paulo:
Manoele, 2010. (virtual)
FERREIRA RCC. Psicologia Social e Comunitária - Fundamentos, Intervenções e
Transformações. São Paulo: Saraiva, 2014. (virtual)
MIKLOS J. Cultura e Desenvolvimento Local - Ética e Comunicação Comunitária. São
Paulo: Saraiva; 2014. (virtual)
BRAVO MIS. Saúde, Serviço Social, movimentos sociais e conselhos: desafios atuais. São
Paulo: Cortez, 2013. (virtual)
MARCANTONIO JH. Direito e controle social na modernidade. São Paulo: Saraiva, 2012.
(virtual)

Disciplina – Psicologia Hospitalar
Carga Horária – 40 horas
A PH não possuem ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas na PH referem-se: Aconselhamento
Psicológico e Psicoterapia Breve. Entretanto, em caráter introdutório ambas disciplinas
deverá contemplar a reflexão: História e evolução da Psicologia hospitalar, identificando as
especificidades dessa atuação nas diferentes unidades hospitalares, com enfoque na atuação
do psicólogo e na dinâmica do paciente e da família.
– Aconselhamento Psicológico
Ementa:
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Campo do Aconselhamento Psicológico. Conceituação de Aconselhamento Psicológico.
Definição de áreas (aconselhamento, orientação e psicoterapia). história e métodos de
investigação, fundamentação teórica e técnica Aconselhamento Psicológico na atualidade.
Bibliografia Básica
SCORSOLINI-COMIN, F. (2015). Aconselhamento psicológico: Aplicações em gestão de
carreiras, educação e saúde. São Paulo: Atlas.
BAPTISTA, M. N., & Dias, R. R. (2010). Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos
clínicos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 250 p.
SIMONETI, A. (2004). Manual de psicologia hospitalar: o mapa da doença. São Paulo:
Casa do Psicólogo. (virtual)
Bibliografia Complementar
LEVENFUS, R. S (Org.). (2016). Orientação vocacional e de carreira em contextos clínicos
e educativos. Porto Alegre: Artmed. . (virtual)
BAPTISTA, M. N., & Dias, R. R. (2010). Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos
clínicos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 250 p. . (virtual)
DE MARCO, M. et al. (2012). Psicologia Médica: abordagem integral do processo saúdedoença. Porto Alegre: Artmed. . (virtual)
LASHLEY & MORRISON. (2005). Em busca da hospitalidade: perspectivas para um mundo
globalizado. São Paulo: Manole. . (virtual)
SANTOS, N. O. (2016). Psicologia Hospitalar, Neuropsicologia e Interlocuções - Avaliação
Clínica e Pesquisa. 1. Ed. Rio de Janeiro: Roca. . (virtual)
– Psicoterapia Breve
Ementa:
Estudo e evolução da Psicoterapia Breve. A psicoterapia breve e a evolução dos seus
métodos. Principais abordagens. Teoria e aplicação em Psicoterapia Breve. O processo de
psicoterapia breve e suas fases.
Bibliografia Básica
CAMON, V.A.A. (Org). (2003). E a psicologia entrou no Hospital. São Paulo: Thomson
Learning.
HYCNER & L. JACOBS (orgs.). Relação e cura em Gestalt-Terapia. São Paulo, Summus
1997.
SOUZA, L., FREITAS, M. F. Q &. Rodrigues, M. M. P (Org.), Psicologia: Reflexões
(im)pertinentes. São Paulo, SP: Casa do Psicólogo; 1998. (virtual)
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Bibliografia Complementar
BAPTISTA, M. N., & Dias, R. R. (2010). Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos
clínicos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 250 p. (virtual)
DE MARCO, M. et al. Psicologia Médica: abordagem integral do processo saúde-doença.
Porto Alegre: Artmed, 2012. (virtual)
LASHLEY & MORRISON. Em busca da hospitalidade: perspectivas para um mundo
globalizado. São Paulo: Manole, 2005. (virtual)
Santos, N. O. Psicologia Hospitalar, Neuropsicologia e Interlocuções - Avaliação Clínica e
Pesquisa. 1. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. (virtual)
VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard de (orgs.). Intervenções em
Centros Urbanos: Objetivos, Estratégias e Resultados.1. ed. São Paulo. 2015. (virtual)

Disciplina – Psicologia Organizacional do Trabalho I
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Ementa: Conhecimentos sobre a atuação profissional junto à área “Psicologia e Trabalho”, a
compreensão dos momentos da história do trabalho, as diversas teorias administrativas, a
estrutura e funcionamento das organizações, seus respectivos processos internos e a inserção
da psicologia enquanto ciência, possibilitando uma visão totalizada do sistema
organizacional.
Bibliografia Básica
CHIAVENATO, IDALBERTO. Recursos Humanos: o capital humano das organizações.
9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
ZANELLI, Jóse Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo E.; BASTOS, Antonio Virgílio B.
(orgs). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014.
COLLINS, J.C.; PORRAS, J.I. Feitas para durar: práticas bem-sucedidas de empresas
visionárias. 5.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. (virtual)
Bibliografia Complementar
DUTRA, Joel Souza et. al. Competências: conceitos, métodos e experiência, 1ª edição.
Grupo GEN, 2008. (virtual)
FLEURY, Maria Tereza Leme. Gestão estratégica do Conhecimento – Integrando
aprendizagem. (virtual)
CHILD, Jonh. Organização: Princípios e Prática Contemporâneas, 1ª edição. (virtual)
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ZOGBI, Edson. Criatividade: O Comportamento Inovador como Padrão Natural de Viver e
Trabalhar. Atlas. 2008. (virtual)
KRUMM, Diane J. Psicologia do trabalho: uma introdução á psicologia. (virtual)

Disciplina – Técnicas Psicoterápicas Integrada I
Carga Horária – 120 horas
Ementa:
A discussão integrada da coexistência das múltiplas abordagens em psicoterapia bem como
origens e desenvolvimento, nas três diferentes abordagens ofertas no processo clínico pelo
curso: Psicanálise; Existencial-Humanista; Cognitivo-Comportamental. Aprofundando o
debate do modelo básico que compõe estas diferentes abordagens, na discussão dos aspectos
introdutórios da clínica. Dando enfoque em seus fundamentos práticos e a sua eficácia
conceituada no processo de aprendizagem e sua consequente aplicação clínica, bem como,
no estabelecimento da relação terapêutica.
Bibliografia Básica
FREUD, Sigmund. Obras Psicológicas completas de Sigmund Freud. Tradução de Jayme
Salomão. Rio de Janeiro, Imago, 1977.
WRIGHT, J.H; SUDAK, D.M.; TURKINGTON, D.; THASE, M.E. Terapia cognitivocomportamental de alto de rendimento para sessões breves. Porto Alegre: Artmed, 2012.
CORDIOLI, Aristides Volpato (Col.). Psicoterapias: Abordagens Atuais. 3ª ed. Porto
Alegre: Grupo A. 2011. (Virutal)
Bibliografia Complementar
LOWENKRON, Theodor. Psicoterapia Psicanalítica Breve. 2ª ed. Porto Alegre: Grupo A.
2011. (Virutal)
ABREU, Cristiano Nabuco de ; ROSO, Miréia (col.). Psicoterapias Cognitiva e
Construtivista: novas fronteiras da prática clínica. Porto Alegre: Grupo A. 2011. (Virutal)
CLARKIN, John F.; FONAGY, Peter; GABBARD, Glen O. Psicoterapia Psicodinâmica
para Transtornos da Personalidade: Um Manual Clínico. Porto Alegre: Grupo A. 2013.
(Virutal)
MORATO, Henriette Tognetti Penha; BARRETO, Carmem Lúcia Brito Tavares; NUNES,
André Prado. Fundamentos de Psicologia - Aconselhamento Psicológicos numa Perspectiva
Fenomenológica Existencial. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009. (virtual)
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KOVÁCS, Maria Julia. Fundamentos de Psicologia - Morte e Existência Humana:
Caminhos de Cuidados e Possibilidades de Intervenção. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2008.
(virtual)

Disciplina – Psicologia – Gênero e Sexualidade
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A disciplina visa trabalhar as problematizações acerca dos conceitos gênero, corpo e
sexualidade. A questão da norma e das normalizações/normatizações. Sexo/gênero e sua
produção histórica. Psicologia Social e Movimentos sociais, sexualidades, políticas públicas
e direitos sexuais.
Bibliografia Básica
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber, 19° Edição. Graal, 2009.
BRUNS, Maria de Toledo. Sexualidade; preconceito, tabus, mitos e curiosidades, 2° Edição.
?tomo, 2010.
CHANTER, Tina. Gênero: Conceitos-Chave em Filosofia. Artmed, 2011. (Virtual)
Bibliografia Complementar
DIEHL, Alessandra; VIEIRA, Denise Leite. Sexualidade: Do Prazer ao Sofrer. Roca, 2017.
(Virtual)
SILVA, Deonísio da Nos Bastidores da Censura: Sexualidade, Literatura e Repressão pós64, 2° Edição. Amarilys, 2009. (Virtual)
FELDMANN, Anna Flávia Comunicação, Gênero e Saúde: Uma Análise das Campanhas do
Câncer de Mama no Brasil. Atlas, 2015. (Virtual)
BIANCHINI, Alice Col. Saberes monográficos - Lei Maria da Penha: Lei 11.340/2006:
aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero, 2ª edição. Editora
Saraiva, 2014. (Virtual)
BEZERRA, Vanessa; e VELOSO, Renato. Gênero e Serviço Social – Desafios a uma
abordagem crítica. Editora Saraiva, 2015. (Virtual)

Disciplina – Tópicos Especiais em Psicologia III
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
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A TEP não possuem ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas no TEP III referem-se: - Psicoterapia Infantil,
Acompanhamento Terapêutico e Psicossomática.
– Psicologia Infantil
Ementa:
Apresentação da Psicanálise de Crianças, seu surgimento histórico, aspectos teóricos e
técnicos que permitiram o tratamento psicológico de crianças. Principais autores e conceitos
psicanalíticos a respeito do desenvolvimento do psiquismo que subsidiam o atendimento
psicológico infantil baseado na Psicanálise. Aspectos técnicos próprios do atendimento
infantil e o lugar dos pais. O atendimento psicológico de crianças na clínica escola e demais
questões específicas ao campo de atuação, acompanhada de análise de casos clínicos.
Bibliografia Básica
FREUD, S. Análise da fobia de um menino de cinco anos. Obras psicológicas completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, vol.10 [1909]1996.
MANNONI, Maud. A criança retardada e a mãe. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
WINNICOTT, Donald, W. O Brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago Editora LTDA,
1975. (Virtual)
Bibliografia Complementar
WINNICOTT, Donald, W. A Criança e o seu Mundo. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC Editora,
1978. (Virtual)
NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 2ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2015. (Virtual)
CASTRO, Maria da Graça Kern ; STÜRMER, Anie e colaboradores. Crianças e
Adolescentes em Psicoterapia: A abordagem psicanalítica. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(Virtual)
PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves. Semiologia da Criança e do
Adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara, 2008. (Virtual)
LORENZINI, Marlene V. Brincando a Brincadeira com a Criança Deficiente: Novos Rumos
Terapêuticos. São Paulo: Manole, 2002. (Virtual)
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– Acompanhamento Terapêutico
Ementa:
Construção histórica e teórica da modalidade terapêutica do Acompanhamento Terapêutico
(AT), proporcionando debates e reflexões acerca do processo de construção social que é
feito em torno da loucura/sofrimento psíquico. Ofertar aos estudantes de graduação em
psicologia uma possibilidade de atuação clínica voltada para a socialização, um fazer que
procura atender as necessidades e desejos da pessoa a partir de situações reais da vida do
indivíduo, permitindo que novos horizontes sejam vislumbrados e que haja o exercício de
seus direitos.
Bibliografia Básica
Barreto FP. Reforma psiquiátrica e movimento lacaniano. Belo Horizonte: Itatiaia, 1999.
Lobosque A M. Saúde Mental marcos conceituais e campos de prática. Conselho Regional
de Psicologia Minas Gerais; 2013.
Quinet A. Teoria e clínica da psicose. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
(Virtual)
Bibliografia Complementar
Straub RO. Psicologia da Saúde: Uma Abordagem Biopsicossocial. Porto Alegre: Artmed,
2014. (Virtual)
Solha R, Toledo K. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas.
São Paulo: Saraiva, 2014. (Virtual)
Soler C. O inconsciente a céu aberto da psicose. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. (Virtual)
Quinet A. Psicose e laço social, Esquizofrenia, paranóia e melancolia. Rio de Janeiro:
Zahar, 2006. (Virtual)
Nasio JD. Os Grandes Casos de Psicose. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. (Virtual)
– Psicossomática
Ementa:
História da Psicossomática desde a prática médica até a concepção psicanalítica.
Caracterização introdutória dos principais modelos de pensamento quanto ao fenômeno
psicossomático: Freud, Groddeck, Franz Alexander, Winnicott, Pierre Marty, Spitz,
McDougall e Dejour. Psicossomática, efeito placebo, histeria e hipocondria. A clínica da
Psicossomática, estudo panorâmico sobre os fatores emocionais e sua relação nos seguintes
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transtornos: gastrointestinais, respiratórios, cardiovasculares, de pele, endócrinos, sistema
nervoso, articulações e câncer.
Bibliografia Básica
ANGERAMI, Camon., AUGUSTO, Valdemar. A Psicologia no Hospital, 2° edição, ed.
Thomson, 1988.
FRANÇA, Ana Cristina Limongi; RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e trabalho : uma
abordagem psicossomática, 4ª edição Grupo GEN. São Paulo. 2005.
MELLO-FILHO, Júlio. Psicossomática hoje. 2ªed.Porto Alegre: Artmed, 2010. (Virtual)
Bibliografia Complementar
ANDREOLI, Paola Bruno de Araujo; CAIUBY, Andrea Vanini Santesso; LACERDA, Shirley
Silva (coords.). Psicologia Hospitalar. São Paulo. Editora Manole. 2013. (Virtual)
BALLONE, G.J., NETO, E.P & ORTONALI, I. V. Da emoção à lesão: um guia de medicina
psicossomática. São Paulo. Manole. 2002. (Virtual)
FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Psicologia do Trabalho: Psicossomática, valores e
práticas organizacionais. São Paulo. Saraiva. 2001. (Virtual)
HISADA, S. Conversando sobre psicossomática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2011.
(Virtual)
MARCO, Mario Alfredo de; ABUD, Cristiane Curi; LUCCHESE, Ana Cecilia;
ZIMMERMANN, Vera Blondina. Psicologia Médica: Abordagem Integral do Processo
Saúde-Doença. Porto Alegre. Artmed. 2012. (Virtual)

Disciplina – Atividade Complementar III
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mudo do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas
técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais
e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas, e aquelas que deferidas pelo
colegiado de curso.
Bibliografia Básica
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Específica a cada atividade. NSA
Bibliografia Complementar
Específica a cada atividade. NSA

7º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO

Disciplina – Psicologia Organizacional do Trabalho II
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A POT não possuem ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas na POT referem-se: Gestão de Pessoas e RH,
Psicologia e Processos Institucionais e Diversidade nas Organizações.
– Gestão de Pessoas e RH
Ementa:
Conceitos de administração de Gestão de Pessoas e sua evolução nas organizações. Os
sistemas de administração e gestão de pessoas, das relações com a sociedade e suas
negociações. Subsistemas de Administração de Recursos Humanos, provisão, recrutamento,
seleção, treinamento, desenvolvimento e sistemas de remuneração.
Bibliografia Básica
CHIAVENTATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. São
Paulo: Atlas, 2009. (Virtual)
Bibliografia Complementar
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IORIO, Cecilia Soares. Manual de administração de pessoal. 16.ed. São Paulo: Senac,
2013. (Virtual)
CAMPOS, Vicente Falconi. Valor dos recursos humanos na era do conhecimento. 8.ed.
Falconi, 2014. (Virtual)
LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. 2.ed. São Paulo:
Saraiva, 2011. (Virtual)
BOWDITCH, James L.; BUONO, Anthony F. Elementos do comportamento organizacional.
3.ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 2011. (Virtual)
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à administração de recursos humanos. 4.ed. Barueri:
Manole, 2010. (Virtual)
– Psicologia e Processos Institucionais
Ementa:
A disciplina abordará os estudos e fundamentações teóricas acerca da Psicologia
Institucional, bem como sua definição, objetivos e campo de atuação. Também é escopo da
disciplina a análise dos processos de produção de subjetividade, cultura e poder nas relações
institucionais. Enfoque será dado aos conceitos e práticas da análise institucional, bem como
diagnóstico e intervenções institucionais.
Bibliografia Básica
FOUCAULT M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2006.
GUIRADO M. Psicologia Institucional. São Paulo: EPU; 2002.
PASSOS ICF. Poder, normalização e violência – Incursões foucaultianas para a atualidade.
São Paulo: Autêntica; 2009. (Virtual)
Bibliografia Complementar
KANAANE R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao século XXI. 2.
Ed. São Paulo: Grupo GEN; 2012. (Virtual)
CANDIOTTO C. Foucault e a crítica da verdade. São Paulo: Altêntica; 2010. (Virtual)
STAKE RE. Pesquisa Qualitativa: Estudando Como as Coisas Funcionam. Porto Alegre:
Penso; 2015. (Virtual)
BARBOUR R. Grupos Focais - Coleção Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Artmed; 2010.
(Virtual)
RAMALHO JR, Santana MA. Sociologia do trabalho, no mundo contemporâneo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2004. (Virtual)

188

– Diversidade nas Organizações
Ementa:
A cultura e aprendizagem organizacional, a estrutura e funcionamento das organizações na
gestão de pessoas. A postura crítica e ética frente aos processos de diagnóstico, colocando a
ciência psicológica como método para a solução de problemas.
Bibliografia Básica
ZANELLI, José Carlos. O Psicólogo nas Organizações de Trabalho. Porto Alegre: Artmed,
2002.
ZANELLI, Jóse Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo E. ; BASTOS, Antonio Virgílio B.
(orgs). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004.
LACOMBE, Francisco José Masset. Comportamento Organizacional Fácil. São Paulo:
Saraiva, 2011. (Virtual)
Bibliografia Complementar
KRUMM, Diane J. Psicologia do trabalho: uma introdução á psicologia. (Virtual)
COLLINS, J.C.; PORRAS, J.I. Feitas para durar: práticas bem-sucedidas de empresas
visionárias. 5.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. (Virtual)
DUTRA, Joel Souza et. al. Competências: conceitos, métodos e experiência, 1ª edição.
Grupo GEN, 2008. (Virtual)
FLEURY, Maria Tereza Leme. Gestão estratégica do Conhecimento – Integrando
aprendizagem (Virtual)
CHILD, Jonh. Organização: Princípios e Prática Contemporâneas, 1ª edição. (Virtual)

Disciplina – Técnicas Psicoterápicas Integrada II
Carga Horária – 120 horas
Ementa:
A discussão integrada da coexistência das múltiplas abordagens em psicoterapia bem como
o aprofundamento do manejo técnico, nas três diferentes abordagens ofertas no processo
clínico pelo curso: Psicanálise; Existencial-Humanista; Cognitivo-Comportamental.
Aprofundando o debate da aplicabilidade da intervenção clínica e pressuposto e o manejo
para cada uma das abordagens. Discutindo de modo critico as três abordagens ofertada, no
campo da clínica e a inserção do profissional de psicologia no mercado de trabalho,
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refletindo a aplicação da prática clínica e a relação terapêutica desenvolvida pelas
abordagens, cada uma na sua particularidade de aspectos.
Bibliografia Básica
WAINER, R.; PICCOLOTO, N.M.; PERGHER, G.K. Novas temáticas em terapia cognitiva.
Porto Alegre: Sinopsys, 2011.
ROGERS, Carl. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
CORDIOLI, Aristides Volpato (Col.). Psicoterapias: Abordagens Atuais. 3ª ed. Porto
Alegre: Grupo A. 2011. (Virutal)
Bibliografia Complementar
LOWENKRON, Theodor. Psicoterapia Psicanalítica Breve. 2ª ed. Porto Alegre: Grupo A.
2011. (Virutal)
ABREU, Cristiano Nabuco de ; ROSO, Miréia (col.). Psicoterapias Cognitiva e
Construtivista: novas fronteiras da prática clínica. Porto Alegre: Grupo A. 2011. (Virutal)
CLARKIN, John F.; FONAGY, Peter; GABBARD, Glen O. Psicoterapia Psicodinâmica
para Transtornos da Personalidade: Um Manual Clínico. Porto Alegre: Grupo A. 2013.
(Virutal)
MORATO, Henriette Tognetti Penha; BARRETO, Carmem Lúcia Brito Tavares; NUNES,
André Prado. Fundamentos de Psicologia - Aconselhamento Psicológicos numa Perspectiva
Fenomenológica Existencial. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009. (virtual)
KOVÁCS, Maria Julia. Fundamentos de Psicologia - Morte e Existência Humana:
Caminhos de Cuidados e Possibilidades de Intervenção. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2008.
(virtual)

Disciplina – Psicoterapia de Grupo
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
Definições e natureza do grupo terapêutico. Modelos de psicoterapia de grupo. Treinamento
e figura do psicoterapeuta. Questões sobre a indicação da psicoterapia de grupo e os
aspectos éticos. Capacitar o aluno a reconhecer as determinações que incidem sobre as
várias práticas grupalistas, enfatizando tanto os atravessamentos das instituições saúde,
educação e dentre outras as quais proporcione a reflexão em diferentes faixas etárias.
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Bibliografia Básica
RIVIÉRE E. P. O Processo Grupal. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes; 2009.
YALON I.D, LESZCZ M. Psicoterapia de grupo: teoria e prática, 5.ed. Porto Alegre:
Editora Artmed; 2006.
ZIMERMAN D.E. Fundamentos básicos das grupoterapias. 2. ed. Porto Alegre: Artmed;
2000. (vitual)
Bibliografia Complementar
MINICUCCI, A Dinâmica de grupo: teorias e sistemas, 5ª edição, São Paulo: Atlas, 2002.
(Virtual)
ZIMERMAN David E. Bion da Teoria à Prática: Uma Leitura Didática, Porto Alegre:
Artmed, 2003.

(Virtual)

OSORIO, L. C. Grupoterapias abordagens atuais, Porto Alegre: Artmed, 2008 . (Virtual)
BIELING, P. J., MCCABE, R. E., & ANTONY, M. M. Terapia cognitivo-comportamental em
grupos. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Virtual)
OSORIO, Luiz Carlos Como Trabalhar com Sistemas Humanos: Grupos – Casais e
Famílias – Empresa, Porto Alegre: Artmed, 2013. (Virtual)

Disciplina – Psicologia do Trânsito
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
História da Psicologia do Trânsito. Psicologia do Trânsito - Psicologia experimental,
ambiental e social e sua interface com outras ciências e profissões. Psicologia do Trânsitoárea de atuação, objeto de estudo, finalidade. Os processos psicológicos básicos do
comportamento no trânsito: acidentes avaliação e Resoluções CONTRAN, DETRAN e CFP.
Bibliografia Básica
JESUS, D. Crimes de Trânsito: anotações à parte criminal. São Paulo: Saraiva, 2009
PASQUALI, Luiz Técnicas de exame psicológico – TEP: manual. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2001.
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ZIMERMAN David E, Bion da Teoria à Prática: Uma Leitura Didática, Ed. ArtMed, Porto
Alegre. 04/2011 (Virtual)
Bibliografia Complementar
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira; SOARES, Suerlane Pereira da Silva.
Equipamentos de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2014. (virtual)
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Controle de Riscos - Prevenção de
Acidentes no Ambiente Ocupacional. São Paulo: Saraiva, 2014. (virtual)
MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 31ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. (virtual)
CAPEZ, Fernando; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Aspectos criminais do código de
transito. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. (virtual)
CUNHA, J. Psicodiagnóstico - V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. (virtual)

Disciplina – Tópicos Especiais em Psicologia IV
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A TEP não possuem ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas no TEP IV referem-se: Intervenção em Crise
e Interações Virtuais.
– Intervenção em Crise
Ementa:
Discute a posição do sujeito frente as novas tecnologias, seus efeitos imediatos no campo do
trabalho, bem como o adoecimento psíquico do sujeito frente a expansão das novas
tecnologias. Discutiremos uma clínica do trabalho e suas intervenções na promoção da saúde
do trabalhador e suas possíveis extensões no campo de intervenção que viabiliza a criação
de ambiências saudáveis.
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Bibliografia Básica
AZEVEDO, Denise Ribeiro de Importância do psicólogo no processo de intervenção.
MONOGRAFIA
BERGAMINI, Cecília Whitaker Psicologia aplicada á administração 493p de empresas
ZIMERMAN David E, Bion da Teoria à Prática: Uma Leitura Didática, Ed. ArtMed, Porto
Alegre. 04/2011. (Virtual)
Bibliografia Complementar
ALVES NETO, Onofre; COSTA, Carlos Maurício de Castro; SIQUEIRA, José Tadeu T. de ;
TEIXEIRA, Manoel. Dor: Princípios e prática. : Artmed;2011.Porto Alegre. (Virtual)
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, 2ª
edição: Artmed;2011.Porto Alegre. (Virtual)
MELLO FILHO, Julio ;BURD, Miriam e colaboradores. Psicossomática Hoje, 2ª edição:
Artmed;2011.Porto Alegre. (Virtual)
Zimerman DE. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica: uma abordagem
didática. Porto Alegre: Artmed; 1999. (Virtual)
ZIMERMAN, David E. Manual de Técnica Psicanalítica: Uma re-visão .Porto
Alegre.Artmed; 2011. (Virtual)
– Interações Virtuais
Ementa:
Discute a posição do sujeito frente as novas tecnologias, seus efeitos imediatos no campo do
trabalho, bem como o adoecimento psíquico do sujeito frente a expansão das novas
tecnologias. Discutiremos uma clínica do trabalho e suas intervenções na promoção da saúde
do trabalhador e suas possíveis extensões no campo de intervenção que viabiliza a criação
de ambiências saudáveis.
Bibliografia Básica
AZEVEDO, Denise Ribeiro de Importância do psicólogo no processo de intervenção.
MONOGRAFIA
BERGAMINI, Cecília Whitaker Psicologia aplicada á administração 493p de empresas
ZIMERMAN David E, Bion da Teoria à Prática: Uma Leitura Didática, Ed. ArtMed, Porto
Alegre. 04/2011. (Virtual)
Bibliografia Complementar
ALVES NETO, Onofre; COSTA, Carlos Maurício de Castro; SIQUEIRA, José Tadeu T. de ;
TEIXEIRA, Manoel. Dor: Princípios e prática. : Artmed;2011.Porto Alegre. (Virtual)
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DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, 2ª
edição: Artmed;2011.Porto Alegre. (Virtual)
MELLO FILHO, Julio ;BURD, Miriam e colaboradores. Psicossomática Hoje, 2ª edição:
Artmed;2011.Porto Alegre. (Virtual)
Zimerman DE. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica: uma abordagem
didática. Porto Alegre: Artmed; 1999. (Virtual)
ZIMERMAN, David E. Manual de Técnica Psicanalítica: Uma re-visão .Porto
Alegre.Artmed; 2011. (Virtual)

Disciplina – Estágio Supervisionado Básico II
Carga Horária – 100 horas
Ementa:
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e técnico no
desenvolvimento da intervenção, bem como a elaboração do pensamento clínico a partir dos
dados e materiais coletados. Elaboração do Trabalho de Conclusão de Estágio.
Bibliografia Básica
SA, Antônio Lopes de. Ética Profissional. Editora Atlas 9ª Ed., São Paulo, 2009.
D’ OLIVEIRA, Maria Martha Hubner. Ciência e Pesquisa em Psicologia. São Paulo: EOU,
1984.
BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; Alvarenga, Marina; Bianchi, Roberto. Manual de
orientação: estágio supervisionado. Cengage Learning – 4ª edição, 2009. (Virtual)
Bibliografia Complementar
CRUZ, Roberto Moraes / ALCHIERI, João Carlos. Avaliação Psicológica: Conceitos,
Métodos e Instrumentos. Empório do Livro. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2003. (Virtual)
OLIVEIRA, Aristeu de. Estágio, Trabalho Temporário e Trabalho de Tempo Parcial. São
Paulo: Grupo GEN, 2011. (virtual)
GIL, Antonio Carlos. Estudo de Caso - Fundamentação Científica; Subsídios para Coleta e
Análise de Dados; Como Redigir o Relatório. São Paulo: Grupo GEN, 2009. (virtual)
BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologia fácil, 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. (virtual)
ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. (virtual)
Disciplina – Atividade Complementar IV
Carga Horária – 40 horas
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Ementa:
Componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mudo do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas
técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais
e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas, e aquelas que deferidas pelo
colegiado de curso.
Bibliografia Básica
Específica a cada atividade. NSA
Bibliografia Complementar
Específica a cada atividade. NSA

8º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO
Disciplina – Iniciação Científica
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A disciplina aprofunda os critérios de produção de conhecimento enfatizando o seu aspecto
lógico formal, orienta o aluno ao desenvolvimento teórico-prático, relevante para a área de
formação, com o uso de conhecimentos básicos adquiridos ao longo do curso, com ênfase na
etapa de elaboração da pesquisa bem como redação de seu relatório final permitindo que o
aluno finalize sua pesquisa e redija o trabalho de conclusão de curso.
Bibliografia Básica
ECO H. Como se faz uma tese. 22ª. ed. São Paulo: Perspectiva; 2009.
MARCONI MA, LAKATOS E. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de
pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados.
7ª. ed. São Paulo: Atlas; 2009.
MEDEIROS JB, Tomasi C. Redação Técnica: elaboração de relatórios técnico-científicos e
técnicas de normalização textual: teses, dissertações, monografias, relatórios técnicocientíficos e TCC. 2ª ed. São Paulo: Atlas; 2010. (Virtual)
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Bibliografia Complementar
Brasileiro AMM. Manual de produção de textos acadêmicos e científicos. São Paulo: Atlas;
2013. (Virtual)
DE SORDI JO. Elaboração de pesquisa científica. 1ª ed. São Paulo: Saraiva; 2013.
(Virtual)
FERREIRA G. Redação científica: como entender e escrever com facilidade. São Paulo:
Atlas; 2011. (Virtual)
KOLLER SH, COUTO MCPP; VON HOHENDORFF, J. Manual de Produção Científica.
Porto Alegre: Penso; 2014. (Virtual)
TOMASI C, Medeiros JB. Comunicação científica: normas técnicas para redação científica.
São Paulo: Atlas; 2008. (Virtual)

Disciplina –Psicologia Jurídica
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A PJ não possui ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas na PJ referem-se: Intervenções em Diferentes
Contextos e Varas, Juizados e outras Unidades Judiciárias. Entretanto, em caráter
introdutório ambas disciplinas deverão contemplar a reflexão: Fundamentos e conceitos no
campo de interface da Psicologia com o direito, atuação do psicólogo na área jurídica e
demais espaços em que a articulação entre Psicologia e direito se encontram presentes, seja
via conexões, ou seja, via contradições.
–Intervenções em Diferentes Contextos
Ementa:
Concepção dos aspectos ligados a Medição, Conciliação e Arbitragem – Lei no. 9.307, de
23/09/1996. Temas correlacionados a Drogadição; Violência Doméstica e demais aspectos
violentos; Maus Tratos infantis; Abuso Sexual; Adoção; ante as considerações TeóricasPráticas, visando a promoção do trabalho interdisciplinar e proposição de intervenções de
acordo com o contexto sócio histórico contemporâneo.
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Bibliografia Básica
SERAFIM, António de Pádua. Temas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica II. São
Paulo: VETOR, 2006.
RIGONATTI, Sérgio Paulo, Serafim, Antônio de Pádua, Barros, Edgard Luiz de. Temas em
Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica.1.ed. V.1. São Paulo, Vetor, 2003.
FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Jurídica. 7ª ed.
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015. (virtual)
Bibliografia Complementar
Stein LM & cols. Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e
jurídicas. Porto Alegre: Artmed; 2011. (Virtual)
ASSIS, OlneyQueiroz ; KÜMPEL, Vitor Frederico. Manual de Antropologia Jurídica. São
Paulo: Ciências Jurídicas, 2010 (Virtual)
PINHEIRO, Carla. Col. Direito Vivo - Psicologia jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
(Virtual)
MESSA, Alcione Aparecida. Psicologia jurídica. vol. 20. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010.
(Virtual)
CASTILHO, Ricardo. Filosofia do direito. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Virtual)

– Varas. Juizados e outras Unidades Judiciárias
Ementa:
Os aspectos da psicopatologia e criminalidade diante a reflexão de imputabilidade e perícias
psicológicas na área Forense. Proposta de discussão, reflexão, investigação e análise das
relações entre a subjetividade, a norma e a justiça, buscando a transformação subjetiva e
social. Temas correlacionados a justiça da infância e juventude; justiça criminal; justiça no
campo do direito de família; justiça no campo do sistema penal.
Bibliografia Básica
FERNANDES, Valter e Newton. Criminologia e os problemas da atualidade. 2.ed. São
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2002.
RIGONATTI, Sérgio Paulo, Serafim, Antônio de Pádua, Barros, Edgard Luiz de. Temas em
Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica.1.ed. V.1. São Paulo, Vetor, 2003.
FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Jurídica. 7ª ed.
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015. (Virtual)
Bibliografia Complementar
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SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia Jurídica no Processo Civil Brasileiro. 3ª ed.
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016. (Virtual)
PINHEIRO, Carla. Col. Direito Vivo - Psicologia jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
(Virtual)
MESSA, Alcione Aparecida. Psicologia jurídica. Vol. 20. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010.
(Virtual)
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. 15 - Direito de Família. 16ª ed. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2016. (Virtual)
CASTILHO, Ricardo. Filosofia do direito. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Virtual)

Disciplina – Técnicas Psicoterápicas Específica
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A TTPE não possui ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas na TTPE referem-se: Psicanálise, ExistencialHumanista e Cognitivo-Comportamental. Entretanto, em caráter introdutório ambas
disciplinas deverão aprofundar as reflexões clínica da aplicabilidade técnica.
– Psicanálise
Ementa:
Aprofundar a discussão específica do manejo do método da prática clínica, bem como a
relação psicoterapêutica e os aspectos fundamentais do setting, enfatizando as
especificidades dos diferentes métodos propostos, para a instrumentalização da prática
clínica.
Bibliografia Básica
FREUD, Sigmund. Obras Psicológicas completas de Sigmund Freud. Tradução de Jayme
Salomão. Rio de Janeiro, Imago, 1977.
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Costa GP, et al. A clínica psicanalítica das psicopatologias contemporâneas. 2ed. Porto
Alegre: Artmed; 2015.
QUINET, Antonio. Teoria e Clínica da Psicose, 5ª edição. Rio de Janeiro;2011. (Virtual)
Bibliografia Complementar
ATTIÉ, Joseph. Estudo Psicanalítico - Mallarmé o Livro. Forense; 2013. (Virtual)
LANDEIRA-FERNANDEZ, J.; CHENIAUX, Elie. Cinema e loucura: Conhecendo os
transtornos mentais através dos filmes; Porto Alegre. Artmed; 2011. (Virtual)
QUEVEDO, João; SILVA, Antônio Geraldo da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.
Depressão: Teoria e Clínica. Porto Alegre. Artmed; 2011. (Virtual)
ZIMERMAN DE. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica: uma abordagem
didática. Porto Alegre: Artmed; 1999. (Virtual)
ZIMERMAN, David E. Manual de Técnica Psicanalítica: Uma re-visão. Porto
Alegre.Artmed; 2011. (Virtual)
– Cognitivo Comportamental
Ementa:
Estudo de questões teórico-conceituais, metodológicas e aplicadas da terapia cognitiva e da
terapia cognitivo-comportamental. A aplicação da aprendizagem no comportamento humano
e as avaliações cognitivas formadas a partir de tais aprendizagens. Estratégias e técnicas
cognitivo-comportamentais para o tratamento dos principais transtornos mentais, tais como,
transtornos de personalidade, transtornos alimentares e déficit de atenção e hiperatividade.
Integração dos pressupostos teóricos com a prática clínica enfocados no trabalho com
crianças, adolescentes, casais e também indivíduos com ideações suicidas. Procedimentos
psicoterapêuticos a diferentes casos clínicos.
Bibliografia Básica
BECK JS. Terapia Cognitiva. 2.ed. Porto Alegre: Artmed; 2013.
BECK AT. Terapia cognitiva dos transtornos de personalidade. 2.ed. Porto Alegre: Artmed;
2005.
WRIGHT JH, Basco MR, Thase ME. Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental: um
guia ilustrado. Porto Alegre: Artmed; 2008. (Virtual)
Bibliografia Complementar
DATTILIO FM. Manual de terapia cognitivo-comportamental para casais e famílias. Porto
Alegre: Artmed; 2011. (Virtual)
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KNAPP P & cols. Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica. Porto Alegre:
Artmed; 2004. (Virtual)
LEAHY RL. Terapia cognitiva contemporânea: teoria, pesquisa e prática. 1.ed. Porto
Alegre (RS): Artmed; 2009. (Virtual)
LEAHY RL. Livre de ansiedade. Porto Alegre: Artmed; 2011. (Virtual)
PETERSEN CS, Wainer R & cols. Terapias cognitivo-comportamentais para crianças e
adolescentes. Porto Alegre: Artmed; 2011. (Virtual)
– Existencial Humanístico
Ementa:
A disciplina visa debater sobre as contribuições do existencialismo e da fenomenologia para
a psicologia, especialmente a psicologia humanista; O desenvolvimento histórico, teórico e
prático desta abordagem; trabalhar duas abordagens clássicas da psicologia humanista: a
terapia centrada no cliente. As condições necessárias e suficientes da terapia. A GestaltTerapia. A visão sistêmica; a dinâmica do encontro terapêutico. As técnicas, usos e abusos.
Bibliografia Básica
JASPERS,

Karl.

Psicopatologia

geral:

psicologia

compreensiva,

explicativa

e

fenomenológica. Atheneu, 1979.
ANGERAMI-CAMON, Valdemar. Psicoterapia: fenomenológico-existencial. Pioneira,
2002.
MORATO, Henriette Tognetti Penha; BARRETO, Carmem Lúcia Brito Tavares; NUNES,
André Prado Fundamentos de Psicologia - Aconselhamento Psicológicos numa Perspectiva
Fenomenológica Existencial. Guanabara Koogan, 2009. (Virtual)
Bibliografia Complementar
KOVÁCS, Maria Julia Fundamentos de Psicologia - Morte e Existência Humana: Caminhos
de Cuidados e Possibilidades de Intervenção. Guanabara Koogan, 2008. (Virtual)
GOMES, Isabel Cristina Fundamentos de Psicologia – Família: Diagnostico e Abordagens
Terapêuticas. Guanabara Koogan, 2008. (Virtual)
ASSUMPÇÃO Jr., Francisco Baptista Fundamentos de Psicologia - Psicopatologia
Aspectos Clínicos. Guanabara Koogan, 2009. (Virtual)
BAPTISTA, Makilim Nunes ; TEODORO, Maycoln L. M. Psicologia de Família: Teoria,
Avaliação e Intervenções. Artmed, 2012. (Virtual)
GHIRALDELLI JR., Paulo A Aventura da Filosofia II: de Heidegger a Danto. Manole,
2011. (Virtual)
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Disciplina – Saúde Mental e Contemporaneidade
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A SMC não possuem ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas na SMC referem-se: Subjetividade Clínica e
Cultura; e Políticas Públicas.
– Subjetividade Clínica e Cultura
Ementa:
Modos de produção da subjetividade nas instituições contemporâneas e as práticas
psicológicas: teorias discursivas e psicologia histórico-cultural. Estudo dos processos de
subjetivação, mapeando seus modos produção contemporâneos, bem como analisar e
compreender criticamente os processos psicossociais que lhes são coexistentes.
Fundamentos epistemológicos e históricos da subjetividade e cultura associado as questões
de Saúde Mental. Privilegia-se a questão do processo de subjetivação permanente nos
diversos cenários de vida que o sujeito possa protagonizar, como o da educação, do trabalho,
e da saúde, onde ocorrem marcadores sociais de diferença etários, de gênero, de
sexualidades, de classe social, raça/etnia, escolaridade, dentre outros, entendidos como
produções de narrativas sociais que se colocam em negociação com as multiplicidades
sócio-histórico-culturais.
Bibliografia Básica
ANGERAMI-Camon V. Psicoterapia e subjetivação: uma análise de fenomenologia,
emoção e percepção. São Paulo : Thomson, 2003.
LOBOSQUE A M. Saúde Mental marcos conceituais e campos de prática. Conselho
Regional de psicologia minas gerais; 2013.
REY

FLG. Sujeito e Subjetividade: Uma aproximação histórico-cultural. São Paulo:

Cengage Learne, 2003. (Virtual)
Bibliografia Complementar
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STRAUB RO. Psicologia da Saúde: Uma Abordagem Biopsicossocial. Porto Alegre:
Artmed, 2014. (Virtual)
SOLHA R, Toledo K. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas
Públicas. São Paulo: Saraiva, 2014. (Virtual)
FONTE FM. Políticas públicas e direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Saraiva; 2015.
(Virtual)
SILVA FG. Liberdade em Disputa - A Reconstrução da Autonomia Privada na Teoria
Crítica de Jürgen Habermas. São Paulo: Saraiva, 2016. (Virtual).
REALE, M. Paradigmas da Cultura Contemporânea. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
(Virtual)
– Políticas Públicas
Ementa:
O desenvolvimento histórico das políticas públicas de saúde mental no Brasil, as
determinações sócio-históricas da saúde mental e atenção psicossocial. Apresenta
fundamentalmente o movimento contemporâneo da reforma psiquiátrica no Brasil, seus
avanços e limites, analisando o papel dos movimentos sociais nas mudanças recentes no
campo da saúde mental, em particular o movimento da Luta Antimanicomial. Aborda ainda
aspectos da epidemiologia, dos direitos e legislação, da organização dos serviços (com
ênfase aos serviços substitutivos), da formação de profissionais e da pesquisa em saúde
mental.
Bibliografia Básica
ANGERAMI-Camon V. Psicoterapia e subjetivação: uma análise de fenomenologia,
emoção e percepção. São Paulo : Thomson, 2003.
LOBOSQUE A M. Saúde Mental marcos conceituais e campos de prática. Conselho
Regional de psicologia minas gerais; 2013.
REY

FLG. Sujeito e Subjetividade: Uma aproximação histórico-cultural. São Paulo:

Cengage Learne, 2003. (Virtual)
Bibliografia Complementar
STRAUB RO. Psicologia da Saúde: Uma Abordagem Biopsicossocial. Porto Alegre:
Artmed, 2014. (Virtual)
SOLHA R, Toledo K. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas
Públicas. São Paulo: Saraiva, 2014. (Virtual)
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FONTE FM. Políticas públicas e direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Saraiva; 2015.
(Virtual)
SILVA FG. Liberdade em Disputa - A Reconstrução da Autonomia Privada na Teoria
Crítica de Jürgen Habermas. São Paulo: Saraiva, 2016. (Virtual).
REALE, M. Paradigmas da Cultura Contemporânea. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
(Virtual)

Disciplina – Psicoterapia Psicodramática
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A PD não possui ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas na PD referem-se: Intervenções Grupais; e
Corpo e Movimento.

– Intervenção Grupal
Ementa:
Psicodrama: teoria e técnica psicoterapêutica. Aspectos históricos e filosóficos: concepção
de homem e de mundo. Conceitos, métodos e instrumentos básicos. Uma leitura históricocultural da abordagem Moreniana. Coordenação de grupos.
Bibliografia Básica
SOEIRO, A. C. Psicodrama e Psicoterapia. 2. Ed. São Paulo: AGORA, 1995.
BUSTOS, D. M. Novas cenas para o Psicodrama: O Teste da mirada e outros temas. São
Paulo: AGORA, 1999.
BAPTISTA, M. C. V. O Palco da Espontaneidade - Psicodrama na Contemporâneo. Rio de
Janeiro: Grupo GEN, 2012. (Virtual)
Bibliografia Complementar
OSORIO, Luiz Carlos. Grupoterapias: Abordagens Atuais. Ed Grupo A, 2011.
BARBOUR, Rosaline. Grupos Focais - Coleção Pesquisa Qualitativa. Ed Grupo A, 2011.
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MINICUCCI, Agostinho. DINÂMICA DE GRUPO: TEORIAS E SISTEMAS, 5ª edição. Ed
Grupo GEN, 2011.
FIGLIE, Neliana Buzi; PAYÁ, Roberta (orgs.) Dinâmicas de Grupo e Atividades Clínicas
Aplicadas ao uso de Substância Psicoativas. Ed Grupo GEN, 2013.
LUBART, Todd. Psicologia da criatividade. Ed Grupo A, 2007. (virtual)
– Corpo e Movimento
Ementa:
O contexto de Wilhelm Reich e Alexander Lowen. Principais conceitos: fases do
desenvolvimento psicossexual, formação de caráter e da couraça, tipologias de caráter.
Processos e técnicas de intervenção na couraça caracterológica e muscular. Formas de
utilização do estímulo musical na expressão corporal. O corpo como forma de expressão
através do som, do movimento, do gesto, da palavra. Investigação das possibilidades do uso
do espaço e do corpo como instrumento expressivo. Afirmação corporal e domínio de
postura. Percepção do corpo como via de movimento e comunicação.
Bibliografia Básica
BAREMBLITT, G. organizador. Grupos: Teoria e técnica. Rio de Janeiro: Editora Graal;
1994.
LOWEN, Alexander. Bioenergética. São Paulo: Summus, 1982.
FREITAS, Laura Villares de; ALBERTINI, Paulo. Fundamentos de Psicologia - Jung e
Reich, Articulando Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: GEN, 2009. (Virtual)
Bibliografia Complementar
WILLIAMS, Len; GROVES, Derek; THURGOOD, Glen. Treinamento de Força: Guia
Completo Passo a Passo para um Corpo Mais Forte e Definido. São Paulo: Editora
Manole, 2010. (Virtual)
PEREZ, Erika; VASCONCELOS, Maria Goreti de. Técnicas Estéticas Corporais. São
Paulo: Saraiva, 2014. (Virtual)
KAMINOFF, Leslie; MATTHEWS, Amy. Anatomia da Yoga: Guia Ilustrado de Posturas,
Movimentos e Técnicas de Respiração. São Paulo: Editora Manole, 2013. (Virtual)
OTTA, Emma; YAMAMOTO, Maria Emília. Fundamentos de Psicologia - Psicologia
Evolucionista. Rio de Janeiro: GEN, 2009. (Virtual)
GIGUERE, Miriam. Dança Moderna: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Editora
Manole, 2016. (Virtual)
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Disciplina – Tópicos Especiais em Psicologia V
Carga Horária – 80 horas
Ementa:
A TEP não possui ementário pré-definido, pois visam proporcionar oportunidade de
aprofundamento de estudos ligados a temas que correspondam às disciplinas obrigatórias em
caráter optativo, podendo assim o aluno escolher no componente de disciplinas a escolha de
cursar para oportunizar a reflexão propostas nos núcleos de formação e as ênfases escolhidas
identificados no PPC. As disciplinas ofertadas no TEP referem-se: Empreendedorismo e
Gestão de Carreira; Psicologia Familiar; e Psicologia do Esporte.
– Empreendedorismo e Gestão de Carreira
Ementa:
Trabalhar o empreendedorismo de maneira sistêmica e comportamental estimulando ao
aluno adotar práticas comportamentais bem como atitudes inovadoras e empreendedoras na
sociedade acadêmica e empresarial.
Bibliografia Básica
JONES, Gareth R. Teoria das organizações. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2010.
CHÉR, Rogério. Empreendedorismo na veia. 2.ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2013.
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Administração para Empreendedores. 2.ed. São
Paulo, 2011. (Virtual)
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo. São Paulo: Atlas, 2002. (Virtual)
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. (Virtual)
INSTITUTO EMPREENDEDORISMO ENDEAVOR. Bota pra fazer. Rio de Janeiro:
Endeavor Brasil, 2010. (Virtual)
DORNELAS, José Carlos. Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. 4.ed.
Rio de Janeiro:Elsevier, 2012. (Virtual)
CAVALCANTI, Glauco. Empreendedorismo, decolando para o futuro. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011. (Virtual)
DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo na Prática: Mitos e Verdades do Empreendedor de
Sucesso. Rio de |Janeiro, Elsevier, 2007. (Virtual)
DRUCKER, P. F. Inovação e espírito Empreendedor (entrepreneurship): Práticas e
Princípios. São Paulo. Pioneira Thompson Learning, 2003. (Virtual)
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– Psicologia Familiar
Ementa:
Transformação do conceito de família ao longo da história, as diferentes abordagens de
Terapia familiar, a relação família e saúde mental, questões práticas na terapia familiar.
Bibliografia Básica
CARTER, M. M. et al. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a terapia
familiar. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1995.
MINUCHIN, S.; LEE, W; SIMON, G. M. Dominando a terapia familiar. 2. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
WAGNER, Adriana & Col. Desafios Psicossociais da Família Contemporânea: Pesquisas e
Reflexões. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Virtual)
Bibliografia Complementar
STRAUB, Richard O. Psicologia da Saúde: Uma Abordagem Biopsicossocial. Porto Alegre:
Grupo A, 2014. (Virtual)
ARAUJO Jr., Gediel Claudino de. Prática no Direito de Família. 8ª ed. Rio de Janeiro:
GEN, 2016. (Virtual)
GOMES, Isabel Cristina. Fundamentos de Psicologia – Família: Diagnostico e Abordagens
Terapêuticas. Rio de Janeiro: GEN, 2007. (Virtual)
ARCOVERDE, Ricardo. Bem de Família: Teoria e Prática. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
(Virtual)
VITALE, Maria Amália Faller; MUNHOZ, Maria Luiza Puglisi. Terapia Familiar em
Pesquisa - Novas Contribuições. Rio de Janeiro: GEN, 2012. (Virtual)
– Psicologia do Esporte
Ementa:
A disciplina propõe o estudo científico dos fatores psicológicos e socioculturais que
interagem na regulação dos mecanismos psíquicos e ambientais associados com a
participação e desempenho no esporte e no exercício físico. Últimos avanços em Psicologia
do Esporte e Exercício Físico como Ciência do Esporte.
Bibliografia Básica
BRANDÃO MRF; Machado AA. Coleção psicologia do esporte e do exercício - volume 1
– teoria e aplicação. Rio de Janeiro: Atheneu; 2007.
FRANCO GS. Psicologia no esporte e na atividade física. São Paulo: Manole; 2000.
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SAMULSKI D. Psicologia do esporte: conceitos e novas perspectivas. São Paulo: Manole;
2009. (Virtual)
Bibliografia Complementar
COZAC JRL. Psicologia do esporte – atleta e ser humano em ação. Rio de Janeiro: Roca;
2013. (Virtual)
JUNIOR DR & cols. Esporte e atividade física na infância e na adolescência: uma
abordagem multidisciplinar, 2ª edição. Porto Alegre: Artmed; 2011. (Virtual)
KOMI PV. Força e potência no esporte, 2ª edição. Porto Alegre: Artmed; 2007. (Virtual)
MIRANDA R. Construindo um atleta vencedor: Uma abordagem psicofísica do esporte.
Porto Alegre: Artmed; 2011. (Virtual)
ROLLNICK S, Miller WR; Butler CC. Entrevista motivacional no cuidado da saúde. Porto
Alegre: Artmed; 2009. (Virtual)

Disciplina – Atividade Complementar V
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mudo do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas
técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais
e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas, e aquelas que deferidas pelo
colegiado de curso.
Bibliografia Básica
Específica a cada atividade. NSA
Bibliografia Complementar
Específica a cada atividade. NSA

9º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO
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Disciplina – Trabalho de Conclusão de Curso
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A disciplina aprofunda os critérios de produção de conhecimento enfatizando o seu aspecto
lógico formal, orienta o aluno ao desenvolvimento teórico-prático, relevante para a área de
formação, com o uso de conhecimentos básicos adquiridos ao longo do curso, com ênfase na
etapa de elaboração da pesquisa bem como redação de seu relatório final permitindo que o
aluno finalize sua pesquisa e redija o trabalho de conclusão de curso.
Bibliografia Básica
Eco H. Como se faz uma tese. 22ª. ed. São Paulo: Perspectiva; 2009.
Marconi MA, Lakatos E. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisas,
amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. 7ª. ed. São
Paulo: Atlas; 2009.
MEDEIROS JB, Tomasi C. Redação Técnica: elaboração de relatórios técnico-científicos e
técnicas de normalização textual: teses, dissertações, monografias, relatórios técnicocientíficos e TCC. 2ª ed. São Paulo: Atlas; 2010. (Virtual)
Bibliografia Complementar
BRASILEIRO AMM. Manual de produção de textos acadêmicos e científicos. São Paulo:
Atlas; 2013. (Virtual)
DE SORDI JO. Elaboração de pesquisa científica. 1ª ed. São Paulo: Saraiva; 2013.
(Virtual)
FERREIRA G. Redação científica: como entender e escrever com facilidade. São Paulo:
Atlas; 2011. (Virtual)
KOLLER SH, Couto MCPP; Von Hohendorff, J. Manual de Produção Científica. Porto
Alegre: Penso; 2014. (Virtual)
TOMASI C, Medeiros JB. Comunicação científica: normas técnicas para redação científica.
São Paulo: Atlas; 2008. (Virtual)

Disciplina – Tópicos Integradores I
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Articulação

teórico-prática

dos

conteúdos

estudados

em

psicologia.

Perspectiva

interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar dos conhecimentos psicológicos para
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intervenção clínica, promoção da saúde, avaliação e diagnóstico, conforme ênfase escolhida.
Tomando como base da estrutura da disciplina a prática de SEMINÁRIOS INTEGRADOS
que contemplem: Educação, diversidade cultural e inclusão. Sustentabilidade e Ambientes
Saudáveis. População carcerária. As minorias. Formação de professores e a contribuição da
Psicologia Escolar. Desenvolvimento interpessoal no trabalho, na família, na escola e nas
relações diversas da sociedade. Socionomia, Psicodrama e Arte na Intervenção. Mediação de
conflitos. Direitos humanos. Psicopatologia da vida cotidiana. Psicologia e a luta
antimanicomial. Serviços psicológicos mediados por computador: possibilidades e
limitações. Sexualidade e envelhecimento. Prevenção das DSTs e Aids. Psicologia da
emergência. Famílias em situações críticas: separação, doenças crônicas, doenças mentais,
drogas. Abuso e violência sexual. Ergonomia e saúde no trabalho. Síndrome de burnout e
espaço profissional. Clínica Contemporânea. Desafios da Avaliação Psicológica. Ética e
Sustentabilidade Profissional. Cidades Promotoras da Saúde.
Bibliografia Básica
LAKATOS, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Metodologia Científica, 6ª edição,
São Paulo: Grupo GEN, 2007.
RACHELS, J.; RACHELS, S. A Coisa Certa a Fazer: Leituras Básicas sobre Filosofia
Moral. Porto Alegre: AMGH, 2014.
DEMO, Pedro. Praticar ciência: Metodologias do conhecimento científico - 1ª edição. São
Paulo: Grupo GEN, 2007. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Bibliografia Complementar
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Virtual)
SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. Metodologia da
Pesquisa Social: Da Proposição de um Problema à Redação e Apresentação do Relatório.
São Paulo: Atlas, 2015. (Virtual)
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
CARDOSO, F. H. Cultura das Transgressões no Brasil: Cenários do Amanhã. São Paulo:
Saraiva, 2011. (Virtual)
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Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.

Disciplina – Estágio Supervisionado no Eixo Clínico I
Carga Horária – 200 horas
Ementa:
Estágio supervisionado no campo Clínico desenvolvido de acordo com a abordagem da
prática concomitante a ênfase escolhida descrita na matriz curricular. Simulação,
treinamento e prática profissional. Caracterização e problematização das questões
observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos.
Elaboração de relatório.
Bibliografia Básica
FIGUEIREDO, L.C. M. e SANTI, P.L.R. de. Psicologia, uma (nova) introdução; uma visão
histórica da Psicologia como ciência. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2006.
BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio
supervisionado. 4.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Bibliografia Complementar
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Virtual)
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2. Ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2008. (Virtual)
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
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Disciplina – Estágio Supervisionado no Eixo Institucional I
Carga Horária – 200 horas
Ementa:
Estágio supervisionado no campo Institucional desenvolvido de acordo com a abordagem da
prática concomitante a ênfase escolhida descrita na matriz curricular.. Simulação,
treinamento e prática profissional. Caracterização e problematização das questões
observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos.
Elaboração de relatório.
Bibliografia Básica
FIGUEIREDO, L.C. M. e SANTI, P.L.R. de. Psicologia, uma (nova) introdução; uma visão
histórica da Psicologia como ciência. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2006.
BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio
supervisionado. 4.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Bibliografia Complementar
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Virtual)
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2. Ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2008. (Virtual)
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Disciplina – Estágio Supervisionado no Eixo Aplicada I
Carga Horária – 200 horas
Ementa:
Estágio supervisionado no campo Organizacional desenvolvido de acordo com a abordagem
da prática concomitante a ênfase escolhida descrita na matriz curricular.. Simulação,
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treinamento e prática profissional. Caracterização e problematização das questões
observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos.
Elaboração de relatório.
Bibliografia Básica
FIGUEIREDO, L.C. M. e SANTI, P.L.R. de. Psicologia, uma (nova) introdução; uma visão
histórica da Psicologia como ciência. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2006.
BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio
supervisionado. 4.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Bibliografia Complementar
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Virtual)
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2. Ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2008. (Virtual)
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.

10º PERÍODO - SEMESTRE LETIVO
Disciplina – Seminário de TCC
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
A disciplina orienta e organiza defesa do Trabalho de Conclusão de Curso auxiliando ao
aluno as correções sugeridas pela Banca e organização do Material a ser protocolado junto a
entrega do TCC bem como auxilia os alunos na formatação dos artigos para publicação em
periódicos científicos.
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Bibliografia Básica
ANDRADE, MM. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10ª ed. São Paulo: Atlas;
2010.
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro Metodologia científica. 6ª ed. Pearson, 2007.
PEREIRA MG. Artigos Científicos: como Redigir, Publicar e Avaliar. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 2011. (Virtual)
Bibliografia Complementar:
ACEVEDO CR, Nohara, JJ. Como fazer monografias: TCC, dissertações e teses, 4ª ed. São
Paulo: Atlas; 2013. (Virtual)
FERREIRA, MP. Pesquisa em Administração e Ciências Sociais: um guia para Publicação
de Artigos Acadêmicos. Rio de Janeiro: LTC; 2015. (Virtual)
MANZANO, ALNG, Manzano, MING. TCC - Trabalho de Conclusão de Curso: utilizando o
Microsoft Word 2013. São Paulo: Saraiva; 2013. (Virtual)
LAKATOS, EM, Marconi, MA. Metodologia científica, 6ª ed. São Paulo: Atlas; 2011.
(Virtual)
BAPTISTA, MN, Campos, DC. Metodologias Pesquisa em Ciências: análise quantitativa e
qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC; 2016. (Virtual)

Disciplina – Tópicos Integradores II
Carga Horária – 40 horas
Ementa:
Articulação

teórico-prática

dos

conteúdos

estudados

em

psicologia.

Perspectiva

interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar dos conhecimentos psicológicos para
intervenção clínica, promoção da saúde, avaliação e diagnóstico, conforme ênfase escolhida.
Tomando como base da estrutura da disciplina a prática de SEMINÁRIOS INTEGRADOS
que contemplem: Educação, diversidade cultural e inclusão. Sustentabilidade e Ambientes
Saudáveis. População carcerária. As minorias. Formação de professores e a contribuição da
Psicologia Escolar. Desenvolvimento interpessoal no trabalho, na família, na escola e nas
relações diversas da sociedade. Socionomia, Psicodrama e Arte na Intervenção. Mediação de
conflitos. Direitos humanos. Psicopatologia da vida cotidiana. Psicologia e a luta
antimanicomial. Serviços psicológicos mediados por computador: possibilidades e
limitações. Sexualidade e envelhecimento. Prevenção das DSTs e Aids. Psicologia da
emergência. Famílias em situações críticas: separação, doenças crônicas, doenças mentais,
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drogas. Abuso e violência sexual. Ergonomia e saúde no trabalho. Síndrome de burnout e
espaço profissional. Clínica Contemporânea. Desafios da Avaliação Psicológica. Ética e
Sustentabilidade Profissional. Cidades Promotoras da Saúde.
Bibliografia Básica
LAKATOS, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Metodologia Científica, 6ª edição,
São Paulo: Grupo GEN, 2007.
KOHN, Ricardo. Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para Gestão. Rio de Janeiro:
LTC, 2015.
DEMO, Pedro. Praticar ciência: Metodologias do conhecimento científico - 1ª edição. São
Paulo: Grupo GEN, 2007. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Bibliografia Complementar
PACHECO, J. ;EGGERTSDÓTTIR, R. ; MARINÓSSON, G. L. Caminhos para a Inclusão.
Porto Alegre: Grupo A, 2007. (Virtual)
SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. Metodologia da
Pesquisa Social: Da Proposição de um Problema à Redação e Apresentação do Relatório.
São Paulo: Atlas, 2015. (Virtual)
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
DINIZ, Margareth Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas:
avanços e desafios. Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2012. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.

Disciplina – Estágio Supervisionado no Eixo Clínico II
Carga Horária – 200 horas
Ementa:
Sequencia no desenvolvimento do estágio supervisionado no campo Clínico desenvolvido
de acordo com a abordagem da prática concomitante a ênfase escolhida descrita na matriz
curricular. Simulação, treinamento e prática profissional. Caracterização e problematização
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das questões observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos teóricos, metodológicos
e práticos. Elaboração de relatório.
Bibliografia Básica
FIGUEIREDO, L.C. M. e SANTI, P.L.R. de. Psicologia, uma (nova) introdução; uma visão
histórica da Psicologia como ciência. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2006.
BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio
supervisionado. 4.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Bibliografia Complementar
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Virtual)
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2. Ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2008. (Virtual)
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.

Disciplina – Estágio Supervisionado no Eixo Institucional II
Carga Horária – 200 horas
Ementa:
Sequencia no desenvolvimento do estágio supervisionado no campo Institucional
desenvolvido de acordo com a abordagem da prática concomitante a ênfase escolhida
descrita na matriz curricular.. Simulação, treinamento e prática profissional. Caracterização
e problematização das questões observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos
teóricos, metodológicos e práticos. Elaboração de relatório.
Bibliografia Básica
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FIGUEIREDO, L.C. M. e SANTI, P.L.R. de. Psicologia, uma (nova) introdução; uma visão
histórica da Psicologia como ciência. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2006.
BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio
supervisionado. 4.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Bibliografia Complementar
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Virtual)
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2. Ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2008. (Virtual)
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.

Disciplina – Estágio Supervisionado no Eixo Aplicada II
Carga Horária – 200 horas
Ementa:
Sequência no desenvolvimento do estágio supervisionado no campo Organizacional
desenvolvido de acordo com a abordagem da prática concomitante a ênfase escolhida
descrita na matriz curricular.. Simulação, treinamento e prática profissional. Caracterização
e problematização das questões observadas no estágio. Articulação dos conhecimentos
teóricos, metodológicos e práticos. Elaboração de relatório.
Bibliografia Básica
FIGUEIREDO, L.C. M. e SANTI, P.L.R. de. Psicologia, uma (nova) introdução; uma visão
histórica da Psicologia como ciência. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2006.
BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio
supervisionado. 4.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
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GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
Bibliografia Complementar
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Virtual)
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos
EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Virtual)
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo: Saraiva,
2011. (Virtual)
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2. Ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2008. (Virtual)
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Virtual)
Observação: As indicações das obras é apenas para embasar a estrutura, entretanto, levará
em consideração todo o referencial das disciplinas ao longo do curso.
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