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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 1554 - Fundamentos das Ciências Sociais e Humanas I - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia -1° Período 

 

Ementa: A superação do senso comum; Origem da filosofia; As ciências e seus fundamentos; O 

conhecimento; Reflexão crítica sobre ciência; Os desdobramentos da Ciência na vida Sócio-Política.   

Objetivo Geral: Diferenciar o pensar a partir do senso comum do pensar a partir da filosofia. Desenvolver o 

pensamento crítico dos estudantes, assim como, iniciá-los no pensamento sistemático. Desenvolver noções 

sobre fundamentos das ciências. Relacionar ciência e concepções filosóficas. 

 

Objetivos específicos: Discernir senso comum de pensamento científico a partir da filosofia; Contribuir para 

o desenvolvimento do pensamento crítico; Desenvolver noções sobre fundamentos das ciências; Relacionar 

ciência e concepções filosóficas. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução ao pensamento filosófico. 

A atitude filosófica como atitude crítica; A Filosofia como pensamento reflexivo, radical e sistemático; A 

questão da utilidade da Filosofia; Surgimento e características da Filosofia grega. 

 

Unidade 2: Filosofia e Ciência. 

A revolução epistemológica do séc. XVII: o racionalismo cartesiano, o empirismo inglês; Conhecimento e 

Ciência: método científico; Ciências da natureza e objetividade científica; Ciências humanas e ciências da 

natureza. 

 

Unidade 3: Ciência e Ideologia. 

O cientificismo: positivismo científico; A neutralidade científica versus utilitarismo; Ciência e política - 

Ciências e poder econômico. 

 

Unidade 4: Filosofia e comportamento. 

A crise da educação; A crise da autoridade; Realidade e construção social; Realidade e socialização. 

Bibliografia Básica: 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 

DUARTE JUNIOR, João Francisco. O que é realidade. São Paulo: Col. Primeiros Passos, Brasiliense. 

LUCKESI, Cipriano C. & PASSOS, Elizete S. Introdução à Filosofia: aprendendo a pensar. SP: Cortez. 

Bibliografia Complementar: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. 

São Paulo: moderna. 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva. 

CHAUÍ, Marilena. Introdução à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. SP: Brasiliense. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez. 

SACKS, Oliver. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. São Paulo: Cia das Letras. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 1599 - Temas Básicos de Psicologia - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia - 1° Período 

 

Ementa: O campo científico e profissional da Psicologia. Desafios e possibilidades da profissão na 

atualidade. As diferentes especialidades e suas responsabilidades. 

Objetivo Geral: Possibilitar a compreensão do âmbito da atuação do psicólogo e a contribuição que a ciência 

psicológica pode oferecer para a ação sobre múltiplas expressões e dimensões da vida humana. 

Conteúdo Programático: 

Unidade I: O que é a Psicologia. 

As Diretrizes Curriculares para o Ensino de Psicologia e a formação do Psicólogo. Definição do campo. Os 

antecedentes históricos da Psicologia como ciência. Senso comum e saber científico psicológico: o cenário do 

surgimento da Psicologia Científica. Objeto de estudo da psicologia. Psicologia e sua ideologia: revendo o 

compromisso da ciência e da profissão. Regulamentações que norteiam a profissão de psicólogo. A Psicologia 

como profissão: Lei 4119 de 27 de agosto de 1962; Código de Ética Profissional do Psicólogo de 27 de 

agosto de 2005, Resolução CFP nº002/2006 (estabelece referência para os símbolos oficiais da psicologia). 

Finalidades da profissão do psicólogo: da intervenção à promoção da saúde. O psicólogo como profissional 

da promoção da saúde: pensar as condições objetivas e subjetivas de vida. 

  

Unidade 2: As áreas de atuação do psicólogo. 

Pressupostos teóricos epistemológicos.  As áreas tradicionais e emergentes de atuação do psicólogo: 

especialidades e suas competências. 

 

Unidade 3: Psicologia clínica. 

Distintas referências teóricas. Consultório / hospital / manicômio: desafios. -A postura clínica e a prática 

clínica. 

 

Unidade 4: Psicologia e justiça. 

A inserção do psicólogo no campo jurídico. A atuação junto aos tribunais de justiça. 

 

Unidade 5: Psicologia escolar. 

Identidade do psicólogo escolar. Psicologia escolar e práticas discriminatórias. 

 

Unidade 6: Psicologia organizacional. 

O psicólogo e sua inserção na organização. Testes psicométricos: Questões éticas. 

 

Unidade 7: Psicologia Social/Comunitária. 

O Saber Psicólogo e as "Comunidades". Assistencialismo x Psicologia. 

Bibliografia Básica: 

ADCOCK, C. J. Manual de psicologia. tradução de Octavio Alves Velho. Ed. Zahar.  

KRUMM, D. Psicologia do trabalho: uma introdução à psicologia industrial. Ed. LTC. 

SCHRAML, W. J. Introdução a psicologia profunda para educadores. Ed. EPU. 

Bibliografia Complementar: 

BLEGER, J. Temas de Psicologia. Martins Fontes. 

BOCK, A.; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São 

Paulo: Saraiva. 

CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 

DAVIS  & MYERS, Psicologia. LTC 

GOODWIN, C. J. H. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 1749 - Língua Portuguesa I - Obrigatória 

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Psicologia - 1° Período 

Ementa: A disciplina trata dos princípios básicos da língua escrita e falada e das estruturas das diversas 

modalidades textuais com a intenção de desenvolver a compreensão dos mecanismos da comunicação e de 

sua utilização como forma de expressão. 
Objetivos da Disciplina: 
Compreender os mecanismos linguísticos que garantem a coesão e a coerência do texto oral e escrito. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Linguagem e Linguagens. 
1.1-A linguagem verbal e a linguagem não verbal. 
1.2-Os signos linguísticos. 
1.3-Os elementos da comunicação humana. 
1.4-As funções da linguagem. 
1.5-As diversidades do uso da língua – os níveis da linguagem. 
 
Unidade 2: A Linguagem Verbal – estruturas e recursos expressivos. 
2.1-Os mecanismos de combinação e seleção. 
2.2-A coerência – a articulação de sentidos. 
2.3-A coesão textual – os “nós” linguísticos do texto. 
2.3.1-Elementos coesivos – o controle dos “nós” linguísticos através dos mecanismos coesivos. 
2.4-A semântica: o sentido das palavras. 
2.4.1-Conotação e denotação. 
2.4.2-Sentido e contexto. 
2.5-A construção do texto – Os gêneros textuais. 
2.5.1-A narração e seus elementos. 
2.5.2-A descrição. 
2.5.3-A dissertação – persuasão e argumentação. 
Bibliografia Básica: 

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. São Paulo: Ática. 

SOARES, Magda Becker. Técnica de redação: as articulações linguísticas como técnica de pensamento. Rio 

de Janeiro: Editora Moderna. 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática. 

Bibliografia Complementar: 

GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática. 

SOUZA, Luiz Marques, de & CARVALHO, Sérgio Waldeck. Compreensão e Produção de Textos. 

Petrópolis: Vozes. 

TERRA. Ernani. Linguagem, língua e fala. São Paulo: Scipione. 

VALENTE, André Crim. A linguagem nossa de cada dia. Petrópolis: Vozes. 

VANOYE, Francis. Usos da linguagem – problemas e técnicas na produção oral e escrita. São Paulo: Martins 

Fontes. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 2651 - Anatomia Básica / 3096 - Elementos de Biologia - Obrigatória 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 1° Período 

 

Ementa: Introdução à Anatomia; sistemas: locomotor, circulatório, respiratório, digestório, urinário, genitais 

masculinos e feminino, endócrino e neural. 

Objetivo Geral: Fornecer uma visão geral da arquitetura e função dos sistemas orgânicos, face os 

conhecimentos teóricos e práticos das diversas regiões anátomo topográficas do corpo humano. 

 

Objetivos Específicos: Conhecer as estruturas anatômicas dos sistemas locomotor, circulatório, respiratório, 

digestório, urinário, genital feminino, genital masculino, endócrino e nervoso; bem como suas localizações, 

suas funções e suas relações no corpo humano. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução ao estudo da Anatomia Humana. Conceito. Divisão corporal. Posição anatômica. 

Planos tangenciais e de secção corporal. Eixos e Movimentos. 

 

Unidade 2: Sistema locomotor. Conceito de esqueleto. Funções do esqueleto. Divisão do esqueleto. 

Classificação óssea. Tecido ósseo e periósteo. Conceito de articulação. Classificação: anatômica, funcional e 

em relação aos eixos de Movimento. Conceito de músculo Classificação muscular: quanto ao tipo de tecido, 

quanto à forma e funcional. Fáscia muscular. 

 

Unidade 3: Sistema Nervoso. Tecido nervoso: componentes celulares, neurônio e neuroglia. Sinapse: botão 

sináptico e potencial de ação. Divisão: anatômica, embriológica e funcional. Meninges e líquor. Medula 

espinhal e nervos. Bulbo. Ponte. Mesencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Cerebelo. 

Cérebro 

 

Unidade 4: Sistema Circulatório. Coração. Circulação sanguínea. Sistema de condução nervosa do coração. 

Grandes vasos da base do coração. Tipos de vasos. Vascularização dos membros superiores e inferiores. 

Sistema linfático: definição, características, órgãos linfáticos e drenagem linfática. 

 

Unidade 5: Sistema Respiratório. Conceito. Nariz: cavidade nasal, septo nasal e seios paranasais. Faringe. 

Laringe. Traqueia e brônquios. Pulmão e pleura. Diafragma 

 

Unidade 6: Sistema Digestório. Canal alimentar: cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado 

e grosso. Funções. Órgãos anexos: fígado, pâncreas e glândulas salivares. 

 

Unidade 7: Sistema Urinário. Rim. Ureter. Bexiga. Uretra 

 

Unidade 8: Sistema Reprodutor Feminino. Órgãos internos: ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Genitália 

externa. 

 

Unidade 9: Sistema Reprodutor Masculino. Testículos, epidídimo, ductos eferente, deferente e ejaculatório, 

vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais, pênis e saco escrotal. 

 

Unidade 10: Sistema Endócrino. Hipófise. Corpo pineal. Tireoide e paratireoide. Suprarrenal. Pâncreas. 

Ovário. Testículo 

 

Unidade 11: Sistema Sensorial. Visual. Olfatório. Auditivo. Tegumentar. Gustativo. 

 

Bibliografia Básica: 

DÂNGELO, José Geraldo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Atheneu. 

ROHEN, Johannes W. Anatomia Humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. Barueri-SP: 

Manole. 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Bibliografia Complementar: 

DÂNGELO, José Geraldo. Anatomia básica dos sistemas orgânicos: com a descrição dos ossos, junturas, 

músculos, vasos e nervos. São Paulo: Atheneu. 

GRAY, H. Gray Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. V1 e V2.  

MOORE, K. L.; DALLEY, A.F. Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.  

BIASOLI JUNIOR, A. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. 

KOPF-MAIER, Petra. Wolf-Heidegger Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, V.1. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3226 - Sistemas Psicológicos I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 1° Período 

 

Ementa: Antecedentes filosóficos e sócio-históricos no surgimento da Psicologia como ciência. Estudo 

crítico das escolas e sistemas, com ênfase no Estruturalismo e no Funcionalismo, priorizando uma visão 

reflexiva dos desdobramentos e alcances nas atuais abordagens da ciência psicológica. 
Objetivo Geral: Adquirir uma visão epistêmica da Psicologia. Permitir ao aluno uma visão ampla das 

principais questões que envolvem os estudos em Psicologia a partir da investigação dos seus precursores até 

sua consolidação como ciência no início do século XX.   
Conteúdo Programático  
Unidade 1: O surgimento da racionalidade científica ocidental: influências dos filósofos da Grécia Antiga. 

Sistema mercantil e ideologia iluminista. 

 
Unidade 2: Condições socioculturais para o aparecimento da Psicologia no século XIX. Crise da 

modernidade; a filosofia; a fisiologia. 

 
Unidade 3: Os Sistemas Psicológicos: O início da Psicologia como Ciência, seus paradigmas e principais 

expoentes: Wundt e o Estruturalismo Alemão; Titchner e o Estruturalismo Americano; Willian James e o 

Funcionalismo. 

 
Unidade 4: A psicologia como profissão e como cultura: visão do homem contemporâneo, práticas e saberes. 
Bibliografia Básica.  

SCHULTZ E SCHULTZ. História da psicologia Moderna. São Paulo: CENGAGE. 

CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 

COMTE-Sponville, A. Dicionário filosófico. São Paulo: Martins Fontes. 

Bibliografia Complementar 

ATKINSON, R.  et al. Introdução à psicologia. Porto Alegre: Artes Médicas. 

BOCK, A.; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São 

Paulo: Saraiva. 

GOODWIN, C. J. H. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix. 

FIGUEIREDO, L. C. Matrizes do pensamento psicológico. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes. 

MARX, M.H., HILLIX, W. A. Sistemas e teorias em psicologia. São Paulo: Cultrix. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3239 - Processos Psicológicos I - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 1° Período 

 

Ementa: Psicofísica e a ciência experimental na psicologia, percepção, imaginação, sentido da pele, dor, 

paladar, olfato, audição e estados da consciência. 
Objetivo Geral: Conhecer os processos fundamentais da cognição humana (percepção, sensação e 

consciência) a partir da perspectiva do método experimental. 
Conteúdo Programático  
Unidade 1: Fundamentos epistemológicos. 
- Empirismo X racionalismo. - O surgimento da psicologia experimental. - Formas de estudo e aplicação da 

psicofísica. - Origem da cognição. 
 
Unidade 2: Percepção. 
- Teoria da detecção de sinais. - Percepção de forma: leis e princípios gerais. - Percepção de tamanho e 

profundidade. - Constâncias perceptivas e suas leis. - Déficits na percepção da forma e de padrão. - Teorias da 

percepção. - Influências de processos ascendentes e descendentes sobre a percepção visual. 
 
Unidade 3: Imaginação. 
- Detecção de padrões unidimensionais. - Detecção de padrões tridimensionais. - Rotação mental. - Mapas 

mentais. - Teorias da imaginação. 
 

Unidade 4: Sensação. 
- Sentido da pele. - Dor e nocicepção. - Olfato, ferormonios e sua função na emoção. - Paladar e sua 

importância na regulação da fome. - Equilíbrio e orientação. - Audição e a importância emocional dos sons. 
 
Unidade 5: Consciência. 
-O problema da consciência na psicologia. - Estados controlados X automatizados. 
Bibliografia Básica: 
CARRAHER, T. N. Aprender pensando: contribuições da psicologia cognitiva para a educação. Ed. Vozes. 

PINKER, S. Como a mente funciona.  São Paulo: Companhia da Letras.   

SACKS, O. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. São Paulo: Cia das Letras. 

Bibliografia Complementar: 

ATIKINSON ET AL. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed. 

BOCK, A.; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São 

Paulo: Saraiva. 

EYSENCK, M.W., KEANE, M.T. Psicologia cognitiva: Um manual introdutório. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

GOODWIN, C. J. H. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix. 

STERNBERG, R.J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Artmed. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3294 - Psicologia do Desenvolvimento I - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 1° Período 

 

Ementa: Conceitos fundamentais em Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento psicomotor, social, 

afetivo, cognitivo, sociocultural. Psicologia da aprendizagem. Desenvolvimento e aprendizagem. 

Objetivo Geral: Possibilitar ao aluno uma visão global, e ao mesmo tempo crítica dos diferentes 

posicionamentos teóricos nos estudos sobre a criança e sobre o desenvolvimento de um modo geral. 

 

Objetivos Específicos: Identificar as diferentes teorias sobre o desenvolvimento humano, possibilitando ao 

aluno uma atuação em diferentes níveis de caráter preventivo; Discutir a relação entre os processos do 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, do adolescente e do adulto, na perspectiva dos diferentes 

enfoques teóricos estudados, analisando criticamente as implicações, e contribuições da psicologia em relação 

á prática educativa. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Psicologia do Desenvolvimento. 

Conceito de Psicologia do Desenvolvimento; Introdução à Psicologia do Desenvolvimento; A noção de 

desenvolvimento; Fatores que influenciam o desenvolvimento; Aspectos do desenvolvimento humano; 

Aplicações práticas da Psicologia do Desenvolvimento; Métodos de investigação. 

 

Unidade 2: Desenvolvimento e Ambiente. 

O desenvolvimento acontece num ambiente; Conhecimento de si e conhecimento do mundo ao redor de si; 

Consciência de si e Esquema corporal. 

 

Unidade 3: Desenvolvimento Psicomotor. 

A importância das habilidades motoras; Estágio impulsivo; Estágio tônico-emocional; Estágio sensório-

motor; Estágio projetivo; Estágio personalístico. 

 

Unidade 4: Desenvolvimento Social. 

Relacionamento mãe-bebê; Comportamento social do bebê; Comportamento social no Período Pré-escolar; 

Relações sociais na meninice; Relações sociais na adolescência; Relações na vida adulta; Relações na terceira 

idade. 

 

Unidade 5: Desenvolvimento Afetivo. 

Introdução a teoria da Personalidade de Sigmund Freud; Etapas do desenvolvimento Psicossexual; Estudos  

sobre  individuação e separação. 

 

Unidade 6: Desenvolvimento Cognitivo. 

Aspectos gerais do desenvolvimento cognitivo; A teoria de Piaget; Inteligência sensório-motora; Inteligência 

pré-operacional; Inteligência operacional concreta; Inteligência operacional formal; As inteligências múltiplas 

- (Gardner). 

 

Unidade 7: Desenvolvimento Sociocultural. 

O enfoque interacionista; O desenvolvimento infantil na visão Vigotski; A questão da mediação simbólica; 

Vigotski: o estudo da linguagem e do pensamento; A zona de desenvolvimento proximal. 

 

Unidade 8: Desenvolvimento e Aprendizagem. 

Importância da aprendizagem e características; A motivação na aprendizagem; A prática no processo da 

aprendizagem; Criatividade e aprendizagem; Teoria do condicionamento: aprendizagem; Teoria da Gestalt: 

aprendizagem e percepção; Teoria de Vigotski e Piaget: processo de aprendizagem; Transferência da 

aprendizagem. 

Bibliografia Básica: 

BEE, H. A criança em desenvolvimento. São Paulo: Harper. 

BOWLBY, J. Cuidados Maternos e Saúde Mental. São Paulo: Martins Fontes. 
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CALLIGARIS, A. Adolescência. São Paulo: Publifolha.  

Bibliografia Complementar: 

FITZGERALD, H. E. e cols. Psicologia do desenvolvimento. Ed. Campus.  

MUSSEN, P. H. O desenvolvimento psicológico da criança. Trad. de Álvaro Cabral. São Paulo: Zahar. 

PAPALIA, D. E, OLDS, Sally Wendkos, FELDMAN, Ruth W. Desenvolvimento Humano. Porto Alegre, RS: 

Artmed.   

RAPPAPORT, C. R. e cols. Psicologia do desenvolvimento, volume 3: a idade pré-escolar. Ed. EPU.  

SCHRAML, W. J. Psicologia profunda para educadores. Traduzido por Nelson Cassiano, José F. M. Nunes. 

Ed. EPU 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3295 - Desenvolvimento Interpessoal - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia - 1° Período 

 

Ementa: A disciplina visa a integração da turma para facilitar o trabalho em comum e a aprendizagem, além 

da compreensão das estratégias e técnicas para facilitar o autoconhecimento, o desenvolvimento de 

autoimagem, autoconceito, autoestima, expressividade emocional, tomada de decisão, feedback, empatia, 

cooperação e direção de grupo. Trata-se, por um lado, do reconhecimento e análise das diferenças 

interindividuais e intergrupais e, por outro, do reconhecimento do processo de mudança comportamental 

como agente de mudança. 

Objetivo Geral: Aprimorar o relacionamento e desenvolvimento interpessoal a partir do autoconhecimento e 

conhecimento das variáveis que permeiam as relações intra e interpessoais, visando melhor qualidade de vida 

e desempenho profissional. 

 

Objetivos Específicos: Compreender o papel da Psicologia das Relações; Identificar a importância das 

diferenças individuais e a sua influência nas relações interpessoais; Compreender o processo de interação 

grupal e do desenvolvimento interpessoal; Conscientizar-se da importância do desenvolvimento da 

competência interpessoal. 

Conteúdo Programático: 

1. O que é desenvolvimento interpessoal; 

2. A Psicologia das relações: definição, importância e aplicação; 

3. O autoconhecimento e o conhecimento do outro. O estabelecimento da Empatia; 

4. Identidade e sua construção; 

5. Percepção, valores e processos cognitivos; 

6. Relacionamento interpessoal; 

7. Processos de interação grupal; 

8. Primeira impressão; 

9. O processo de Feedback; 

10. Janela de Johary; 

11. Assertividade; 

12. Atração Interpessoal; 

13. Programação Neurolinguística; 

14. Análise Transacional. 

Bibliografia Básica: 

CASTRO, H. G. 1000 perguntas de relações humanas e etiqueta. Ed: Forense Universitária.   

FRITZEN, J.S. Janela de Johari: exercícios vivenciais de dinâmica de grupo, relações humanas e de 

sensibilidade. Petrópolis: Vozes. 

MINICUCCI, A. Relações Humanas: Psicologia das Relações Interpessoais. São Paulo: Atlas.  

Bibliografia Complementar: 

CARTWRIGHT, D.; ZANDLER, A.  Dinâmica de grupo: pesquisa e teoria I - tradução de Dante M. Leite e 

Miriam L. M. Leite. Ed. EPU.  

HEIDER, F. Psicologia das relações interpessoais. Ed. Edusp.  

MILITÃO, Al, MILITÃO, R. Jogos, dinâmicas & Vivências Grupais. Rio de Janeiro: Qualitymark.  

MONTALVÃO, A. Conheça melhor a si mesmo e as pessoas com quem trata. Ed. Novo Brasil.  

MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal. RJ: José Olympio. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 1557 - Fundamentos das Ciências Sociais e Humanas II - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia - 2° Período 

 

Ementa: Ciências Sociais/Psicologia no contexto da saúde; o homem e sua dimensão biopsicosocial; as 

instituições de poder e controle social: família, escola e as instituições de sequestro; o profissional da saúde, 

em especial o Psicólogo, no contexto do Brasil Contemporâneo. 
Objetivo Geral: Compreender, a partir da produção contemporânea na área das Ciências Sociais, a relação 

corpo/saúde/instituições sob a perspectiva do poder disciplinar, contemplando as questões sociais expressas 

neste contexto, discutindo o papel social do profissional da saúde, particularmente o Psicólogo, no Brasil 

atual. 

 
Objetivos Específicos: Compreender os conceitos que fundamentam o conhecimento sob a perspectiva da 

ciência delimitando o domínio das Ciências Sociais; Identificar os principais métodos que orientam a 

investigação científica; Entender a relação entre as ciências Sociais e o campo da saúde para compreensão do 

contexto onde se travam as relações profissional da saúde/paciente; Interpretar e discutir textos específicos, 

produzidos na área de Ciências Sociais pertinentes aos temas desenvolvidos durante o Curso, habilitando-se 

para o desenvolvimento do espírito crítico em relação à produção do conhecimento; Compreender as 

principais concepções de corpo que se evidenciam ao longo do processo histórico; Destacar a concepção de 

corpo que se evidencia no sistema capitalista, analisando-o como objeto de extensão do poder.  
Conteúdo Programático  
Unidade I – As ciências humanas e suas bases epistemológicas. 
• positivismo; • materialismo; • fenomenologia. 

 
Unidade II – A medicina social: disciplina e controle social. 
• saúde, história e ciências sociais; • o nascimento da medicina social; • a psicologia no contexto. 
 
Unidade III – A violência como temática para as ciências sociais aplicadas à saúde: 
• violência contra a mulher e interfaces com a saúde. 
 
Unidade IV – Atividade interdisciplinar. 
Bibliografia Básica: 
BOSI, Eclea. Memória e sociedade-lembranças de velhos. São Paulo: Cia das Letras 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 2ª ed. São Paulo: Ática. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 5ª ed. Rio de Janeiro: Graal. 

Biografia complementar: 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 2 ed. São Paulo: Perspectiva. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 3ª ed. Petrópolis: Vozes. 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Martins Fontes. 

ROSEN, George. Uma história da saúde pública. São Paulo: Hucitec. 

WAGNER, F. O homem e o ambiente – um balanço cultural. In: Nova antropologia. In: O homem em sua 

existência biológica, social e cultural. São Paulo: Edusp. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3098 - Sistemas Psicológicos II - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 2° Período 

 

Ementa: Contextualização do desenvolvimento histórico e epistêmico da Psicologia a partir do estudo crítico 

das escolas e sistemas: Behaviorismo e Gestalt, priorizando uma visão reflexiva dos desdobramentos e 

contextualizando as circunstâncias de sua produção como teoria e suas implicações nas abordagens atuais da 

ciência psicológica.  

Objetivo Geral: Identificar os fundamentos epistemológicos e históricos da Psicologia e seus 

desdobramentos nas Escolas Psicológicas: Behaviorismo e Gestalt. 

 

Objetivos Específicos: Reconhecer a diversidade de perspectivas necessárias para compreensão do ser 

humano compreendendo os múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude dos fenômenos 

psicológicos; Ampliar a percepção e conhecimento sobre a constituição da Psicologia como ciência e 

profissão; Argumentar com espírito crítico possibilitando orientações e escolhas epsitemologicamente 

fundadas dentro da diversidade dos sistemas da Psicologia. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Behaviorismo: antes e hoje. 

1.1. Antecedentes históricos: O Positivismo e os critérios de demarcação entre ciência e não ciência  

1.2. Pavlov e Watson 

1.3. Skinner e o behaviorismo radical 

1.4. Principais conceitos 

1.5. Influência da abordagem comportamental na atualidade 

1.6. A Psicologia pode ser uma ciência da mente? 

 

Unidade 2: Psicologia da Gestalt. 

2.1. Psicologia da forma 

2.2. Origem da Gestalt 

2.3. A percepção e a Gestalt 

2.4. Gestalt: cognição e aprendizagem 

2.5. Influência de Kurt Lewin para o desenvolvimento da Gestalt 

2.6. Gestalt na atualidade 

Bibliografia Básica: 

CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix.  

FIGUEIREDO, L. C. Matrizes do pensamento psicológico. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes. 

Bibliografia Complementar: 

ATKINSON, R. L. Introdução à Psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed.  

BOCK, A.; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São 

Paulo: Saraiva FADIMAN, J. e FRAGER, R. Teorias da Personalidade. São Paulo: Harbre. 

FIGUEIREDO, L. C. Psicologia: uma introdução. São Paulo: Educ. 

GOODWIN, C. J. H. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3136 - Sistemas Psicológicos III - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 2° Período 

 

Ementa: Os sistemas psicológicos como mapas mentais para a compreensão do humano. O que são teorias e 

sistemas, sua relação com seus fundadores e com sua época. A evolução dos sistemas. Contextualização do 

surgimento da Psicanálise. História de vida de Sigmund Freud. As bases científicas e filosóficas aparentes nas 

teorias: supostos básicos. Metapsicologia psicanalítica: teoria tópica; teoria dos instintos; teoria estrutural; 

dinâmica e economia psíquica. A Psicanálise hoje: evoluções. Contextualização do surgimento do 

Humanismo. História de vida de Carl Rogers. Supostos básicos do humanismo. Congruência e Incongruência. 

Condições de valor e modo de avaliação condicional. Uma nova visão sobre as relações terapeuta-cliente. 

Relacionamento humano e saúde. Contribuições para a psicologia da educação e do trabalho.  

Objetivo Geral: Compreender a coerência interna, os supostos teórico-científicos, os principais conceitos e a 

perspectiva histórica do surgimento da Psicanálise e do Humanismo como dois grandes sistemas teóricos 

construídos para a compreensão do humano. 

 

Objetivos Específicos: Reconhecer a diversidade de perspectivas necessárias para compreensão do ser 

humano compreendendo os múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude dos fenômenos 

psicológicos; Ampliar a percepção e conhecimento sobre a constituição da Psicologia como ciência e 

profissão; Argumentar com espírito crítico possibilitando orientações e escolhas epsitemologicamente 

fundadas dentro da diversidade dos sistemas da Psicologia. 

Conteúdo Programático: 

Unidade I: Behaviorismo: antes e hoje. 

Os sistemas psicológicos como mapas mentais para a compreensão do humano. O que são teorias e sistemas, 

sua relação com seus fundadores e com sua época. A evolução dos sistemas. Contextualização do surgimento 

da Psicanálise. História de vida de Sigmund Freud. As bases científicas e filosóficas aparentes nas teorias: 

supostos básicos. Metapsicologia psicanalítica: teoria tópica; teoria dos instintos; teoria estrutural; dinâmica e 

economia psíquica.  

 

Unidade II: Psicologia da Gestalt. 

A Psicanálise hoje: evoluções. Contextualização do surgimento do Humanismo. História de vida de Carl 

Rogers. Supostos básicos do humanismo. Congruência e Incongruência. Condições de valor e modo de 

avaliação condicional. Uma nova visão sobre as relações terapeuta-cliente. Relacionamento humano e saúde. 

Contribuições para a psicologia da educação e do trabalho. 

Bibliografia Básica: 

CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix.  

FIGUEIREDO, L. C. Matrizes do pensamento psicológico. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes. 

Bibliografia Complementar: 

ATKINSON, R. L. Introdução à Psicologia de Hilgard. Porto Alegre: ARTMED.  

BOCK, A.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São 

Paulo: Saraiva FADIMAN, J. e FRAGER, R. Teorias da Personalidade. São Paulo: Harbre. 

FIGUEIREDO, L. C. Psicologia: uma introdução. São Paulo: Educ. 

GOODWIN, C. J. H. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3138 - Processos Psicológicos II - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 2° Período 

 

Ementa: Estudo experimental e aplicado da atenção e seus fenômenos de vigilância e sondagem. Memória 

enquanto fenômeno de apreensão armazenamento e recuperação e todas as suas interfaces. O esquecimento e 

suas implicações. A motivação humana nos seus mais diversos níveis e seus estudos experimentais. 

Objetivo Geral: Conhecer os processos fundamentais da cognição humana (atenção, memória e motivação) a 

partir da perspectiva do método experimental. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Processos atencionais. 

1.1-Processos automáticos versus controlados. 

1.2-Atenção dividida. 

1.3-Atenção seletiva. 

1.4-Teorias da atenção. 

 

Unidade 2: Memória modelos e teorias. 

2.1-Memória de curto prazo. 

2.2-Working memory. 

2.3-Memória de longo prazo. 

2.4-Tipos de memória. 

 

Unidade 3: Amnésia e esquecimento. 

3.1-limitações e esquecimento na memória de curto prazo. 

3.2-Esquecimento de longo prazo e amnésia.  

3.3-Falsas memórias e testemunho ocular. 

 

Unidade 4: Motivação humana.  

4.1-Motivação enquanto fenômeno fisiológico. 

4.2-Motivações pessoais. 

4.3-Motivação enquanto fenômeno cultural. 

4.4-Pesquisa X aplicação em motivação e reflexões atuais. 

Bibliografia Básica: 

CARRAHER, T. N. Aprender pensando: contribuições da psicologia cognitiva para a educação. Ed. Vozes. 

PINKER, S. Como a mente funciona.  São Paulo: Companhia da Letras.   

SACKS, O. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. São Paulo: Cia das Letras. 

Bibliografia Complementar: 

ATIKINSON ET AL. Introdução à psicologia de Hilgard.  Porto Alegre: Artmed. 

BOCK, A.; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São 

Paulo: Saraiva. 

EYSENCK, M.W., KEANE, M.T. Psicologia cognitiva: Um manual introdutório. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

GOODWIN, C. J. H. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix,  

STERNBERG, R.J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Artmed. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3211 - Psicologia do Desenvolvimento II - Obrigatória 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 2° Período 

 

Ementa: Desenvolvimento humano: Adolescência, idade adulta e envelhecimento. Aprofundamento no 

estudo do pensamento, linguagem e desenvolvimento sócio-emocional no contexto cultural. 

Objetivo Geral: Introduzir e fundamentar teoricamente fatores que influenciam o desenvolvimento durante a 

adolescência, idade adulta e velhice e os que determinam o processo de envelhecimento, considerando os 

aspectos físicos, psicológicos e socais; discutir formas de intervenção junto a esta população nesta fase da 

vida. Integração dos aspectos do desenvolvimento estudado com os temas transversais. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução. 

- Enfoques Teóricos. 

 

Unidade 2: A Adolescência. 

- Puberdade e desenvolvimento físico; 

- Desenvolvimento Cognitivo; 

- Aspectos educacionais; 

- Desenvolvimento afetivo e social (família, escola). 

 

Unidade 3: Vida Adulta. 

- Idade adulta inicial e intermediária: desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento 

psicossocial. 

 

Unidade 4: Velhice. 

- Mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais decorrentes do envelhecimento. 

- Teorias do envelhecimento. 

- Pesquisas na vida adulta e velhice. 

Bibliografia Básica: 

PAPALÉO, M. N. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada. Ed. Atheneu. 

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Política Nacional do Idoso - Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.  

ABERASTURY, A. e cols. Adolescência normal: Um enfoque psicanalítico - tradução Maria G. Ballve. Ed: 

Artes Médicas. 

Bibliografia Complementar: 

BEE, H. O Ciclo Vital. Porto Alegre, RS: Artes Médicas. 

CALLIGARIS, C.A. Adolescência. São Paulo: Publifolha. 

PAPALIA, D. E; OLDS, S W; FELDMAN, R. W. Desenvolvimento Humano. Porto Alegre, RS: Artmed. 

RASI. M. S. Criança e adolescência: risco e proteção. Editora: BH. 

RAPPAPORT, C. R. e cols. Psicologia do desenvolvimento, volume 4: a idade escolar e a adolescência. Ed: 

E.P.U. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3578 - Fundamentos do Pensamento Psicológico - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 2° Período 

 

Ementa: Os fundamentos da psicologia na filosofia Greco-medieval. A filosofia moderna e as bases 

epistemológicas da ciência e sua colaboração para a emancipação da psicologia. Os fundamentos teóricos da 

psicologia contemporânea. 

Objetivo Geral: Compreender a construção histórica dos fundamentos filosóficos da psicologia e de seus 

sistemas teóricos, bem como sobre os novos paradigmas da filosofia e da psicologia na Modernidade e na 

Pós-Modernidade. Nas especificidades dos conteúdos terão os seguintes objetivos: identificar as raízes da 

psicologia nas grandes sistematizações filosóficas do período antigo e medieval; compreender os 

fundamentos epistemológicos e históricos da ciência e sua interface com a construção e autonomia da 

psicologia. Refletir sobre os diversos fundamentos teóricos da psicologia na contemporeinidade. 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1: Os fundamentos da psicologia na filosofia Greco-medieval. 

A psicologia metafísica: a psicologia de Platão e de Aristóteles. A psicologia no pensamento cristão: A 

psicologia de Santo Agostinho e a Psicologia de S. Tomás de Aquino. 

 

Unidade 2: A filosofia moderna e as bases epistemológicas da ciência e sua colaboração para a 

emancipação da psicologia. 

A psicologia cartesiana. A psicologia empirista: Locke, Hume. O criticismo de Kant e as sutilezas 

psicológicas. 

 

Unidade 3: Os fundamentos teóricos da psicologia contemporânea. 

A filosofia de Nietzsche e a psicologia. Os fundamentos positivistas da psicologia. Os fundamentos 

estruturalistas e funcionalistas da psicologia. Psicanálise: Freud e a filosofia. Os fundamentos existencial 

fenomenológico da Gestal. A psicologia e a pós-modernidade. 

Bibliografia Básica: 

FIGUEIREDO, L. C. M. Psicologia: uma nova introdução, uma visão histórica da psicologia como ciência 

São Paulo: EDUC. 

_____________, Matrizes do pensamento psicológico / Luís Claudio M. Figueiredo. Petrópolis: Vozes. 

SEVERINO, A. J. Filosofia. São Paulo, Cortez. 

Bibliografia Complementar: 

BIRMAN, Jl. Freud e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo, Ática. 

FREIRE, I. R. Raizes da Psicologia. Petrópolis, RJ: Vozes. 

FORGHIERI, Y. C. Psicologia fenomenológica: fundamentos, método e pesquisas. São Paulo: Pioneira.  

ROSENFELD, A. O pensamento psicológico. São Paulo: Editora Perspectiva. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5017 - Neuroanatomia - Obrigatória 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 2° Período 

 

Ementa: Conhecimento dos componentes do sistema neural e suas relações com os demais sistemas 

orgânicos. 

Objetivo Geral: Identificar e definir a estrutura física e o funcionamento dos órgãos que compõe o sistema 

neural. 

 

Objetivos Específicos: Estudar as bases anatômicas e funcionais das estruturas do Sistema Neural. 

Correlacionar os sinais e sintomas com os conhecimentos anatomo-funcionais possibilitando um diagnóstico 

topográfico funcional e sindrômico; Estimular o manuseio de peças anatômicas de seres humanos para 

identificar as principais referências anatômicas do Sistema Nervoso; Desenvolver precocemente o espírito 

ético profissional no relacionamento com seres humanos, sejam como pacientes ou como grupo de pesquisa. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Constituição do sistema neural; divisão do sistema com bases em critérios: embriológico, 

anatômico, funcional e segmentar. 
 

Unidade 2: Forma e estrutura geral da medula; conexão com nervos espinhais; topografia vérterbro- medular; 

envoltórios da medula espinhal. 
 

Unidade 3: Estrutura da medula espinhal, substância cinzenta da medula; classificação dos neurônios 

medulares; substância branca da medula, identificação de tractos e fascículos, vias ascendentes e escendentes. 
 

Unidade 4: Generalidades, nervos, impulsos nervosos, classificação das fibras, terminações nervosas, 

classificação morfológica, fisiológica dos receptores. 
 

Unidade 5: Generalidades; ponte, bulbo e mesencéfalo. Substância cinzenta e branca do bulbo, ponte e 

mesencéfalo. 
 

Unidade 6: Generalidades; aspectos anatômicos; divisão ontogenética e filogenética do cerebelo. 
 

Unidade 7: Generalidades sobre o diencéfalo; divisão: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. 

Generalidades sobre o telencéfalo; sulcos, giros e divisão em lobos. Morfologia das faces dos hemisférios 

cerebrais e suas funções. 
 

Unidade 8: Importância da vascularização do sistema nervoso central; arterial e venosa do encéfalo; barreiras 

encefálicas. 
 

Unidade 9: O Sistema Nervoso Autônomo 

Bibliografia Básica: 

BRANDÃO, M. L. Psicofisiologia. São Paulo: Atheneu. 

KANDEL, E. R.; SCHAWARTZ, J. H;. JESSEL, T. M. Fundamentos da Neurociência e do Comportamento. 

Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil.  

SACKS, O. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. São Paulo: Cia das Letras. 

Bibliografia Complementar: 

BRANDÃO, M. L. Bases Psicofisiológicas do Comportamento. São Paulo: EPU. 

MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. São Paulo: Atheneu. 

GUYTON, ARTHUR C. Tratado de fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

LENT, R.. Cem bilhões de Neurônios: conceitos fundamentais de Neurociências. São Paulo: Atheneu. 

CHANGEUX; J.P., O Homem Neuronal. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3583 - Processos Psicológicos III - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 3° Período 

 

Ementa: Emoção enquanto fenômeno psicológico básico e sua relação com a cognição, estados de humor e 

sentimentos. O raciocínio e a tomada de decisão, inteligência múltiplas e criatividades humanas. 

Objetivo Geral: Conhecer os processos fundamentais da cognição humana (inteligência e emoção) a partir 

da perspectiva do método experimental. 

 

Objetivos específicos: Introduzir as bases conceituais sobre os processos psicológicos  básicos as orientações 

teóricas mais representativas; Indicar caminhos de aprofundamento teórico; Promover ações que suscitem 

uma postura reflexiva e colaborativa no trabalho coletivo; Valorizar a troca de experiências e a construção 

compartilhada de conhecimento no grupo; Mobilizar a ação participativa, a postura investigativa e a atuação 

interdisciplinar que visem uma psicologia contextualizada e socialmente engajada e ética; Oportunizar o 

debate sobre interdisciplinaridade, contemporaneidade e ciência. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Processos emocionais. 

1.1-Definição de emoção e suas variações. 1.2-As 5 questões permanentes no estudo da emoção. 1.3-

Diferenciação expressão de emoções. 1.4-Humor sentimento e afeto. 

 

Unidade 2: Relação entre cognição e emoção. 

2.1-Emoção sem cognição e vice versa. 2.1-Modelos experimentais da cognição X emoção. 2.3-Cognição e 

emoção na prática psicológica. 2.4. Aplicação clinica. 

 

Unidade 3: Raciocínio e resolução de problemas. 

3.1-Problemas bem e mal estruturados. 3.2-Heurísticas de resolução. 3.3-Insight e criatividade. 3.4-Experts e 

novatos. 

 

Unidade 4: Inteligência humana. 

4.1-Modelo experimental da inteligência. 4.2-Testes de Q.I e medidas de inteligência. 4.3-Inteligências 

múltiplas. 4.4-Inteligência emocional. 

Bibliografia Básica: 

CARRAHER, T. N. Aprender pensando: contribuições da psicologia cognitiva para a educação. Ed. Vozes. 

PINKER, S. Como a mente funciona. São Paulo: Companhia da Letras.   

SACKS, O. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. São Paulo: Cia das Letras. 

Bibliografia Complementar: 

ATIKINSON ET AL. Introdução à psicologia de Hilgard. Porto Alegre: Artmed. 

BOCK, A.; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São 

Paulo: Saraiva. 

EYSENCK, M.W, KEANE, M.T. Psicologia cognitiva: Um manual introdutório. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

GOODWIN, C. J. H. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix,  

STERNBERG, R.J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Artmed. 
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Gestor do Curso 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3608 - Psicologia Comparada - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 3° Período 

 

Ementa: Princípios do condicionamento clássico e operante que regem o comportamento animal e humano. 

 

Objetivo Geral: Conhecer a análise experimental do comportamento através dos princípios básicos da 

psicologia comparada, mantendo o foco no repertório autenticamente humano. Relacionar os conceitos e fazer 

extrapolação dos mesmos da situação de laboratório para a vida real verificando as relações existentes entre 

estudos com animais e comportamentos complexos na vida humana.  

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução à ciência do comportamento. 

Fundamentos da pesquisa e observação do comportamento. O estudo com animais e sua importância. O 

conceito de contingências. Condicionamento clássico. Resposta eliciada, resposta emitida. Seleção do 

comportamento por suas consequências. 

 

Unidade 2: Condicionamento operante. 

Definição e tipos de reforço. Privação e saciação. Modelagem e método de aproximações sucessivas. 

Comportamento supersticioso. Esquemas de reforçamento (razão e temporal). Fatores que influenciam a 

eficácia dos reforçadores. 

 

Unidade 3: Consequências aversivas do responder. 

Punição por estimulação contingente. Punição por remoção contingente de reforço positivo. Fuga e esquiva 

Extinção. 

 

Unidade 4: Temas complexos. 

Discriminação e generalização de estímulos. Técnicas de esvanecimento (fading). Modelação e aprendizagem 

social. Análise funcional do comportamento. Estudo de metacontingências e análise de culturas. 

Bibliografia Básica:  

CATANIA, A. Charles. Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição; coordenação geral e 

supervisão técnica da tradução Deisy das Graças de Souza.   

SKINNER, B.F. Ciência e Comportamento Humano. São Paulo: Martins Fontes. 

WHALEY, D.L. & MALOTT, R.W. Princípios Elementares do Comportamento – vol 1. São Paulo: E.P.U.  

Bibliografia Complementar: 

ALENCAR, E.M.L.S. Psicologia: introdução aos princípios básicos do comportamento. São Paulo: Vozes. 

ATKINSON, L. RITA. Introdução à psicologia de Hilgard/Rita L. Atkinson [et al.]; tradução: Daniel Bueno 

BAUM, W. Compreender o Behaviorismo. Porto Alegre: Artmed. 

GOMIDE, P. I. C: DOBRINANKYJ; N. L: Análise experimental do comportamento: manual de laboratório.  

WHALEY, D.L. & MALOTT, R.W. Princípios Elementares do Comportamento – vol 2. São Paulo: E.P.U. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3612 - Psicologia Social I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 3° Período 

 

Ementa: A Psicologia Social: definição, objetivo, história e aplicação; Cognição e percepção social; atitudes 

e mudanças de atitudes; os processos grupais e suas variáveis como a liderança, a afiliação, o conformismo, a 

pertinência, a coesão e a tipologia dos grupos sociais; Influência social e as bases de poder; Comportamento 

pró-social e antissocial. 

Objetivo Geral: Compreender e apreender as diversas abordagens da Psicologia Social, sua aplicabilidade e 

importância para o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, do grupo e para a formação do psicólogo. 

 

Objetivos Específicos: Compreender o que é Psicologia Social; Conhecer as várias teorias estudadas pela 

Psicologia Social; Desenvolver a habilidade de interpretar as teorias cognitivistas da Psicologia Social; 

Analisar as contribuições da Psicologia Social para outros setores e para o desenvolvimento e qualidade de 

vida do indivíduo, dos grupos, instituições e sociedade; Elaborar, desenvolver e apresentar trabalhos a partir 

de dados e observações relacionados aos conteúdos da Psicologia Social; Compreender como pode utilizar os 

diferentes conteúdos da Psicologia Social em outras áreas e trabalhos da Psicologia. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Definições e conceituações fundamentais: 

1. O que é psicologia Social; 2. O papel do Psicólogo Social; 3. Tecnologia Social; 4. Manipulação de sujeitos 

pelos aplicadores; 5. Problema da aplicabilidade a uma cultura dos conhecimentos de Psicologia Social 

adquiridos em outras. 

 

Unidade 2: Teorias Estudadas pela Psicologia Social: 

1. Cognição /Percepção Social; 2. Atitudes e Mudanças de Atitudes; 3 Preconceito, Estereótipos e 

Discriminação; 4. Grupo: poder social, conformismo, coesão, comunicação, feedback e liderança; 5 

Influência Social e as Bases do Poder; 6 Comportamento Antissocial: A Agressão; 7.Comportamento Pró-

Social: O Altruísmo. 

 

Unidade 3: Pesquisas em Psicologia Social, nas diferentes áreas: 

1. Escola; 2. Clínica; 3. Organizações; 4. Ação Comunitária. 

 

Unidade 4: Mini projeto pesquisa: 1. Diversos temas abordados pela Psicologia Social e as diferentes áreas 

da Psicologia. 

Bibliografia Básica: 

ARONSON, E., WILSON, T. D., AKERT, R.M. Psicologia Social. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A. 

MYERS, D.G. Psicologia Social. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 

RODRIGUES, A., ASSMAR, E. M. L., JABLONSKI, B. Psicologia Social. Petrópolis, Vozes. 

Biografia complementar: 

CAMPOS, R.H. Paradigma em Psicologia social. Vozes.  

FARR, R. M. As Raízes da Psicologia Social moderna. (1872 – 1954). Petrópolis: Vozes. 

JACQUES, M.G. e cols. Psicologia Social Contemporânea. Vozes.  

LANE, S. T.; SAWAIA, B.B. Novas veredas da psicologia social. 

LANE, S. T. M.. O que é Psicologia Social. São Paulo: Brasiliense. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 



  

                                                                                                                             Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 1 

Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3618 - Introdução à Epistemologia Científica - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 3° Período 

 

Ementa: Conceituação de Epistemologia. A classificação das ciências. A desconstrução da Epistemologia 

Clássica. A Epistemologia Contemporânea: Bachelard, Tomas Kuhn e Karl Popper. 

Objetivo Geral: Compreender e relacionar os fundamentos epistemológicos das ciências como uma das 

bases teóricas na formação intelectual e prática do psicólogo. 

 

Objetivos Específicos: Tomar consciência da importância da construção da epistemologia; Identificar as 

principais concepções de ciência e de ideais de cientificidade; Compreender os fundamentos epistemológicos 

e históricos da ciência contemporânea; Entender os processos e os critérios para classificação das ciências de 

modo especial as ciências humanas; Compreender as implicações das matrizes epistemológicas da psicologia. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Conceituação de epistemologia. 

O conhecimento: significado, processo e apropriação. Níveis de conhecimento.  Conhecimento e verdade. 

 

Unidade 2: A construção da ciência moderna: racionalismo, empirismo e o construtivismo. 

 

Unidade 3: A desconstrução da Ciência clássica: A ruptura epistemológica na modernidade.  

A epistemologia contemporânea. Bachelard e o corte epistemológico. Tomas Kunh e a revolução 

epistemológica. Karl Popper e a teoria da falsificabilidade. Saber complexo de Edgar Morin. 

 

Unidade 4: A classificação das ciências: Critérios utilizados para a classificação das ciências exatas, 

naturais e humanas. Situação peculiar das ciências humanas. 

 

Unidade 5: As bases epistemológicas e a cientificidade da psicologia. 

Bibliografia Básica: 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13 ed. São Paulo, Ática, 2003. 

FIGUEIREDO, Luís Cláudio M. Matrizes do Pensamento Psicológico. 12 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991. 

LUCKESI, Cipriano C. & PASSOS, Elizete S. Introdução a Filosofia: aprendendo a pensar. São Paulo, 

Cortez, 1995.  

Bibliografia Complementar: 

DUTRA, Luiz Henrique de A. Epistemologia da Aprendizagem. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

JAPIASSU, Hilton. A psicologia dos Psicólogos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Imago, 1983. 

_________, Introdução ao pensamento epistemológico.  São Paulo: Francisco Alves Editora, 1992. 

_________, Introdução a epistemologia do psicólogo. São Paulo: Letras&Letras, 1995. 

PENNA, Antônio Gomes. Introdução à epistemologia. Rio de Janeiro: Imago Ed, 2000. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4741 – Estatística Aplicada - Obrigatória  

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Psicologia - 3° Período 

 

Ementa: Elementos da Estatística Descritiva. Séries e Gráficos Estatísticos. Distribuição de Frequências. 

Medidas de Tendência Central. Medidas de Dispersão. Separatrizes. Medidas de Assimetria e Curtose. 

Objetivos da Disciplina: Apresentar aos alunos as noções de estatística, permitindo organizar, interpretar e 

utilizar os conceitos básicos da estatística descritiva, na análise dos fenômenos, seja nas áreas tecnológica, 

humana e da saúde. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Elementos da Estatística Descritiva 

População ou Universo Estatístico; Amostra; Fases de Método Estatístico; Classificação das Variáveis; Tipos 

de Séries: Temporal, Geográfica e Específica; Distribuição de Frequências. 
 

Unidade 2: Gráficos Gerais Estatísticos. 

Principais Gráficos; Barras; Colunas; Setores; Linhas; Cartogramas; Gráficos Estatísticos; Histograma; 

Polígono de Frequências; Ogivograma; Ogiva de Galton. 
 

Unidade 3: Medidas de Tendência Central. 

Média Aritmética; Mediana; Moda. 
 

Unidade 4: Medidas de Dispersão. 

Amplitude Total; Variância; Desvio Padrão; Coeficiente de Variação. 
 

Unidade 5: Noções de Amostragem. 

Amostragem Casual ou Aleatória Simples; Amostragem por Conglomerados; Amostragem Acidental; 

Amostragem Intencional; Amostragem Quotas; Amostragem Estratificada. 
 

Unidade 6: Cálculo das Probabilidades. 

Caracterização de um experimento Aleatório; Espaço Amostral; Evento; Eventos Mutuamente Exclusivos; 

Definição de Probabilidade; Principais Teoremas; Probabilidades Finitas dos Espaços Amostrais Finitos; 

Espaços Amostrais Finitos Equiprováveis; Probabilidade Condicional; Independência Estatística. 
 

Unidade 7: Distribuições de Probabilidades. 

Distribuição Binomial; Distribuição Normal. 
 

Unidade 8: Correlação e Regressão. 

Representação gráfica; Métodos dos Mínimos Quadrados. 

Bibliografia Básica: 

LAPPONI, J. C. Estatística Usando Excel. São Paulo, Lapponi Treinamento e Editora LTD. 

TRIOLA, M. F., Introdução à Estatística. Sétima Edição. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.A. 

DOWNING, D. & CLARK, J. Estatística Aplicada. São Paulo, Ed. Saraiva. 

Bibliografia Complementar: 

DOWNING, D. & CLARK, J. Estatística Aplicada. São Paulo, Ed. Saraiva. 

BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro A Estatística básica. São Paulo: ATUAL, 1. 

Fonseca, J. S.; Martins, G. de A. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas. 

Martins, G. A.. Estatística Geral e Aplicada. São Paulo: Atlas. 

Pereira, J. C. R. Análise de Dados Qualitativos. São Paulo: Edusp. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5019 - Neurofisiologia - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 3° Período 

 

Ementa: O estudo da Psicologia segundo os modelos neuro-humorais do comportamento e relação entre a 

dinâmica psicobiológica e a atuação do psicólogo.  

Objetivo Geral: Reconhecer as bases fisiológicas do comportamento, bem como a organização neural e 

neuro-humoral que subjaz aos comportamentos humanos. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Noções básicas de neurofisiologia.  

A história do neurônio e da psicocirurgia. Técnicas de imagiamento do cérebro in vivo. Neurotransmissores e 

dinâmica humoral do comportamento. 

 

Unidade 2: Sistemas Anatomo-Fisiológicos simples. 

Controle do movimento e da postura. Sono sonhos e estados de consciência. Linguagem e diferenças 

cerebrais individuais e sexuais. 

 

Unidade 3: Sistemas neurofisiológicos complexos. 

Comportamento alimentar. Comportamento reprodutivo. Comportamento emocional. 

 

Unidade 4: Sistema neurofisiológico e psicopatologia. 

Estresse e Ansiedade. Depressão e mania. Psicose e autismo. 

 

Unidade 5: ação do psicólogo no sistema humoral  

Ação de drogas psicotrópicas e da psicoterapia. Medicina comportamental e promoção de saúde. Temas 

atuais em neuropsicologia. 

Bibliografia Básica: 

BRANDÃO, M. L. Psicofisiologia. São Paulo: Atheneu. 

KANDEL, E. R.; SCHAWARTZ, J. H; JESSEL, T. M. Fundamentos da Neurociência e do Comportamento. 

Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil.  

LENT, R.. Cem bilhões de Neurônios: conceitos fundamentais de Neurociências. São Paulo: Atheneu. 

Bibliografia Complementar: 

BRANDÃO, M. L. Bases Psicofisiológicas do Comportamento. São Paulo: EPU. 

MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. São Paulo: Atheneu. 

SACKS, O. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. São Paulo: Cia das Letras. 

SCHMIDT, A. Neurofisiologia. São Paulo: EPU. 

SNELL, R.S. Neuroanatomia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 



  

                                                                                                                             Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 1 

Plano de Ensino 
 
Disciplina: 5429 - Antropologia Cultural - Obrigatória  

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Psicologia - 3° Período 

 

Ementa: Dinamicidade e polissemia do conceito de cultura. Antecedentes históricos da cultura. Cultura e 

diversidade. Cultura: aquisição ou inatismo? As duas concepções básicas de cultura e as relações entre elas. 

Significado de social e de cultura. Abordagem culturalistas: limitações e contribuições. Antropologia e 

política. Algumas temáticas da chamada antropologia das sociedades complexas. Racismo, preconceito e 

intolerância. Discriminação – crimes por raça e cor. O debate atual sobre a questão étnico-racial. 

Objetivo Geral: A disciplina deve proporcionar condições para que o aluno construa o conceito de cultura e 

o apreenda de forma polissêmica. Além disso, conhecer os antecedentes históricos da cultura e as diferentes 

escolas de antropologia cultural conduzindo a uma compreensão global sobre a dinâmica e diversidade 

cultural e relacioná-las a antropologia das sociedades complexas. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1 — Cultura: um conceito polissêmico e dinâmico. 

1 – Cultura e diversidade: uma temática antropológica e contemporânea; 2 – Cultura: dos sentidos comuns à 

concepção antropológica; 3 – Duas concepções básicas de cultura e as relações entre elas; 4 – Antecedentes 

históricos do conceito de cultura; 5 – As noções de “kultur” e “civilization”; 6 – O conceito de cultura de 

Tylor; 7 – A Gênero da Antropologia como campo de saber; 8 – Cultura: aquisição ou inatismo? 

 

Unidade 2 — Antropologia Cultural: conceitos, métodos, teorias e escolas. 

1 – O campo antropológico e a dinâmica cultural; 2 – A Escola Evolucionista do Século XIX: contexto 

histórico de formação; 3 – O Evolucionismo Social e a abordagem da diversidade cultural: História, Evolução 

e Progresso; 4 – As críticas Antropológicas ao Evolucionismo Social; 5 – A Escola Cultural Americana 

(Difusionismo) e o Particularismo Histórico; 6 – O Etnocentrismo e os problemas colocados através de sua 

prática. 

 

Unidade 3 – Antropologia cultural: mudança de paradigma. 

1 – A transformação teórico-intelectual do campo antropológico; 2 – A Escola Funcionalista em Perspectiva: 

pressupostos conceituais; 3 – A etnografia como forma de pesquisa de campo detalhada: a superação do 

etnocentrismo e o esforço de relativização; 4 – Escola Estruturalista em Perspectiva: pressupostos 

conceituais; 5 – O Modelo Clássico de Etnografia e as críticas da abordagem interativista da cultura em 

perspectiva. 

 

Unidade 4 – A antropologia Cultural aplicada ao estudo das sociedades complexas: alguns objetos de 

análise. 

1 – Indivíduo, pessoa e a sociedade brasileira; 2 – Identidade e sincretismo religioso na cultura brasileira; 3 – 

Racismo à brasileira: cor e raça na intimidade; 4 – Cultura e identidade nacional: Brasil, o país do “jeitinho”?; 

5 – Corpo: suporte de signos e lugar de inscrição da sociedade. 

Bibliografia Básica: 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rocco. 

LARAIA, Roque de Barros Laraia. Cultura: um conceito antropológico. Zahar. 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. Brasiliense 

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA Lívia. O jeitinho brasileiro: a arte de ser mais igual que os outros. Campus. 

BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco: discutindo as relações raciais. Ática. 

CHAUÍ, Marilena de Sousa. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. Cortez. 

GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Tradução de Vera Ribeiro. Zahar. 

REALE, Miguel. Paradigmas da cultura contemporânea. Saraiva. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 2837 - Farmacologia - Obrigatória  

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Psicologia - 4° Período 

 

Ementa: Estudo dos princípios básicos da farmacologia. Farmacocinética e Farmacodinâmica 

Farmacocinética: vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação dos diferentes 

grupos de drogas. Fármacos que atuam no sistema nervoso central e periférico nos sistemas cardiovascular, 

endócrino, reprodutor, respiratório, gastrointestinal. Fármacos utilizados como droga de abuso; 

quimioterápicos, antibioticoterapia, antinflamatórios, vitaminas, analgésicos, anestésicos, anti-eméticos e 

anti-térmicos. Toxidade farmacológica. Conciliação medicamentosa. 

Objetivo Geral: Conhecer a ação das diversas substâncias farmacológicas no corpo humano, suas vias de 

administração, absorção, distribuição, locais específicos de ação e eficácia. Indicações, contra-indicações, 

vantagens, desvantagens, superdosagem e intoxicações. 

 

Objetivos Específicos: Reconhecer as drogas (fármacos e medicamentos) sob os aspectos que vão desde a 

fonte, absorção até a eliminação do organismo; mecanismo de ação, permitindo o entendimento das 

interações entre as drogas e os seres vivos; Fornecer subsídios que permitam conhecer as ações 

farmacológicas de drogas comumente utilizadas sem prescrição, assim como seus efeitos adversos; Permitir 

reconhecimento de metodologia básica de pesquisa farmacológica como área de atuação profissional. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Farmacologia geral: Introdução à farmacologia; Absorção e fatores que a modificam; Vias de 

administração; Formas farmacêuticas; Locais de absorção. 

 

Unidade 2: Medicamentos: Biotransformação; Distribuição das drogas; Eliminação dos medicamentos. 

 

Unidade 3: Interação medicamentosa: Associações medicamentosas; Interações medicamentosas; Fatores 

que modificam as ações e efeitos das drogas; Mecanismos de interação; Efeitos adversos dos medicamentos. 

 

Unidade 4: Farmacologia específica: Antitérmicos, analgésicos; Antiinflamatórios; Antibióticos, 

antimicrobianos, quimioterápicos; Antiácidos, anti-ulcerosos; Cardiotônicos, anti-arrítmicos, anti-

hipertensivos; Hipnóticos, sedativos, psicotrópicos, antidepressivos; Broncodilatadores, antitussígeno, 

mucolítico, mucocinético; Hipoglicemiantes; Anticoncepcionais. 

Bibliografia Básica: 

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica & atenção farmacêutica. São Paulo: Manole 

GOODMAN, LS; GILMAN, AG. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de Janeiro: McGraw 

Hill. 

FINKEL, R; CABEDDU, LX; CLARK, MA. Farmacologia Ilustrada. Porto Alegre: Artmed. 

Bibliografia Complementar: 

BRAGA, R. J. F. 'ABC da Farmácia Hospitalar. 'Editora Atheneu Ltda. 

FERREIRA, R. C. S. Bulário Explicativo - Mais de 1000 Substâncias Ativas - Inclui CD. Editora Rideel 

Ltda. 

GOMES, M.J.V.M./REIS, A.M.M. Ciências Farmacêuticas - Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar. 

Editora Atheneu Ltda. 

SILVA, PENILDON. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan10. 

FUYCHS, Flávio Danni. Farmacologia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3427 - Dinâmicas de Grupo e Relações Humanas - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 4° Período 

 

Ementa: A gênese e a dinâmica de grupo na era contemporânea, seus marcos teóricos e práticos. 

Coordenação, manejo e processos de análise dos processos grupais como forma de interpretar relações entre 

contextos e processos psicológicos e comportamentais dos membros dos grupos. O processo grupal na 

família, na escola, na empresa e nos serviços de saúde. 

Objetivo Geral: Possibilitar aos alunos a compreensão integrada dos aspectos teóricos e práticos dos 

fenômenos grupais, em qualquer contexto da práxis psicológica. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: A Dinâmica de Grupo. 

Histórico e Fundamentos teóricos- epistemológicos da Dinâmica de Grupo. Grupo: natureza, conceito e 

características. O Processo Grupal. Elementos básicos: regras, papéis, liderança, ética grupal, relação de 

poder.  

 

Unidade 2: Contribuições teóricas para compreensão dos grupos. 

Kurt Lewin E A Teoria De Campo: dimensão psicossocial: C= F(P, A). O espaço Vital. A pesquisa-ação. 

Tipos de Liderança. A Dinâmica de Grupo e o trabalho com pequenos grupos. Pichon-Riviére e o grupo 

operativo: Dimensão Psicodinâmica. Vetores do Processo Grupal. Espiral dialética e momentos do grupo. A 

função do coordenador no grupo operativo. Grupo Operativo: instrumento de intervenção grupal. Moreno e a 

Socionomia. O psicodrama e os grupos de encontro. A visão moreniana de homem. Criatividade, 

espontaneidade e o fator tele. A Sociometria e o Sociograma. A teoria de funcionamento grupal de W. Bion. 

Grupo refinado ou de trabalho e Grupo de Mentalidade Grupal ou de Pressupostos Básicos. Os pressupostos 

básicos. Carl Rogers e os grupos de encontros. Os grupos de encontroe e a relação de ajuda. Habilidades e 

competências de um facilitador de grupo. 

 

Unidade 3: As técnicas em processos grupais. 

A coordenação: atributos desejáveis para um coordenador de grupo. Técnicas em processos grupais para 

estágios inicial, de transição, fechamento aplicáveis em escolas, família, organizações e serviços de saúde. As 

etapas da técnica em processo grupal. Considerações éticas. Observação: Embora conste como Unidade III, o 

exercício/vivência com técnicas em processos grupais variadas ocorrerá ao longo do semestre. 

Bibliografia Básica: 

AFONSO, M. L. M. (org.) Oficinas em Dinâmica de Grupo: um método de intervenção psicossocial. São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 

MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas.  

MILITÃO, A, MILITÃO, R.. Jogos, dinâmicas & Vivências Grupais. Rio de Janeiro: Qualitymark. 

Bibliografia Complementar: 

PEREIRA, W. C. C. Dinâmica de grupos populares/texto: William Cesar Castilho Pereira; desenhos e capa: 

Alberto Jose Lobo Ferreira Lima (Berze). 

PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes. 

RABAGLIO, M. O. Jogos para seleção: com foco em competências. Rio de Janeiro; Qualitymark. 

ROGERS, C. Grupos de Encontro. São Paulo: Martins Fontes. 

ZIMERMAN, D.L.C. Como Trabalhamos com grupos. Porto Alegre: Artes Médicas. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3442 - Técnicas de Exame Psicológico - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 4° Período 

 

Ementa: Conceituação de avaliação psicológica, seu histórico e perspectivas atuais, seus principais métodos 

e procedimentos, a natureza e a utilização dos diferentes instrumentos de avaliação e seus princípios éticos. 

Objetivo Geral: Planejar e realizar uma avaliação psicológica, fazendo uso de entrevista semiestruturada e 

testes psicológicos, finalizando o processo com a entrevista devolutiva, considerando os aspectos éticos e 

teóricos envolvidos na escolha, aplicação e correção dos testes. 

 

Objetivo Específico: Desenvolver uma visão inicial da avaliação psicológica. Conhecer as principais 

características das técnicas de entrevista psicológica. Conhecer as principais características de testes 

psicométricos e projetivos. Conhecer as formas de utilização de diferentes instrumentos e seus princípios 

éticos. Conhecer os fundamentos da aplicação, interpretação e relato de resultados de instrumentos de 

avaliação psicológica. Planejar e realizar uma avaliação psicológica, fazendo uso de entrevista 

semiestruturada e testes psicológicos, finalizando o processo com a entrevista devolutiva, considerando os 

aspectos éticos e teóricos envolvidos na escolha, aplicação e correção dos testes. 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1: Histórico - Avaliação Psicológica. 

Histórico da avaliação psicológica; O que é Avaliação Psicológica; Fundamentos básicos da Psicometria; 

Contextos de aplicação; Desafios e perspectivas da avaliação psicológica. 

 

Unidade 2: Demandas Éticas na Avaliação Psicológica. 

Condutas do examinador; Materiais e conhecimento; Condutas do examinando; Principais demandas e 

processos éticos. 

 

Unidade 3: Psicodiagnóstico-Noções Básicas. 

Etapas no Psicodiagnóstico; Entrevista Psicológica Inicial; Sistematização dos dados das entrevistas e 

levantamento de hipóteses. 

 

Unidade 4: A importância da entrevista psicológica para análise dos dados dos testes. 

Técnicas disponíveis; Testes disponíveis para comercialização; Como selecionar um teste; Bateria de testes 

psicológicos; Solicitação de Exames Complementares; Aplicação de Testes; Análise dos dados do teste; 

Elaboração de documento advindo da Avaliação Psicológica; Entrevista Devolutiva 

Bibliografia Básica: 

ANASTASI, A.; URBINA, S. Testagem Psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.  

CUNHA, J.A. Psicodiagnóstico – V. Porto Alegre: Artmed.  

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 

Bibliografia Complementar: 

Conselho Regional de Psicologia. A diversidade da avaliação Psicológica: Considerações teóricas e práticas. 

João Pessoa: Ideia. 

HOLMES, D. S. Psicologia dos transtornos mentais / David S. Holmes; tradução Sandra Costa. 

NORONHA, A. P. P; PRIMI, R; ALCHIERI, J. C. Instrumentos de avaliação mais conhecidos/utilizados por 

psicólogos e estudantes de psicologia. Psicol. Reflex. Crit. Vol. 18, Nº 3, p.390-40. 

PASQUALI, L. (org). Técnicas de Exame Psicológico: TEP. Fundamentos das Técnicas Psicológicas, v.1. 

São Paulo: Casa do Psicólogo. 

WECHSLER, S. & GUZZO, R.S.L. Avaliação Psicológica: Perspectiva Internacional. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 
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Plano de Ensino 

 
Disciplina: 3686 - Psicologia da Personalidade I - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 4° Período 

 

Ementa: A natureza da teoria da personalidade; o processo de conhecer alguém; as diferentes formas de esse 

compreender a pessoa em sua complexidade; diferentes fundamentações para diferentes teorias; conceitos 

gerais da Psicanálise: teoria tópica, teoria estrutural, dinâmica psíquica, conflito psíquico, a construção do 

sintoma, as fases do desenvolvimento psicossexual e a construção da personalidade, do caráter e o papel do 

temperamento; o enfoque psicodinâmico da personalidade. 

Objetivo Geral: Compreender a natureza das teorias da personalidade a partir de uma visão meta-teórica e 

entendê-las como abstrações sobre a pessoa como uma totalidade singular, que deve ser percebida em suas 

manifestações e estados subjetivos. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: A natureza da teoria da personalidade. 

Definições de Personalidade. A relação entre as teorias da personalidade e as diversas abordagens da pessoa. 

O processo de conhecer alguém: do informal ao científico. Diferentes fundamentações para diferentes teorias. 

O campo de atuação da psicologia da personalidade. 

 

Unidade 2: A psicanálise na avaliação da pessoa. 

Histórico. Conceitos gerais de Psicanálise: Instinto, energia psíquica, Teoria Tópica, Teoria Estrutural, 

dinâmica e economia psíquica, conflito psíquico. As fases do desenvolvimento psicossexual e a construção da 

personalidade, do caráter e o papel do temperamento. A Psicanálise hoje: evoluções.  

 

Unidade 3: O enfoque psicodinâmico da Personalidade. 

A estrutura da personalidade na visão de outros autores. A Psicanálise do século XXI. A Psicanálise no 

Brasil: expoentes brasileiros. Teorias psicodinâmicas da personalidade na prática psicanalítica. 

Bibliografia Básica: 

D’ANDREA, F. F. Desenvolvimento da Personalidade: enfoque psicodinâmico. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil. 

FREUD, S. Obras completas. Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago. 

HALL, Calvin S., LINDZEY, Gardner, CAMPBELL, John B. Teorias da Personalidade. Porto Alegre: 

Artmed 

Bibliografia Complementar: 

BRABANT, G. P. Chaves da Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 

CHAVES, J. A compreensão da pessoa: psicologia da personalidade. São Paulo: Agora 

CLONINGER, S. C. Teorias da personalidade. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes.  

EIZIRIK, C. L.; KAPCZINSKI, A. M. S. B. (Org.). O ciclo da vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. 

Porto Alegre: ArtMed.  

FADIMAN, J. e FRAGER, R. Teorias da Personalidade. Trad. Odette de Godoy Pinheiro. São Paulo: Harbre. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3691 - Métodos de Inferência em Psicologia - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 4° Período 

 

Ementa: Análise dos conceitos básicos de inferência em psicologia da sua importância no universo de 

praticas consagrada e básica na prática do psicólogo e pesquisador. 

Objetivo Geral: Conhecimento das principais formas de coleta de dados e delineamentos experimentais e 

não experimentais. Tratamento dos dados coletados: Estudo dos diferentes testes estatísticos paramétricos e 

não paramétricos. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Questões sobre o escalonamento subjetivo. 

Método indutivo X dedutivo. A natureza da medida em psicologia. Variâncias primária e secundária.  

 

Unidade 2: Conceito de verdade em mensuração. 

Validade e sua definição. Fidedignidade e sua definição. Delineamentos experimentais não experimentais e 

quase experimentais. 

 

Unidade 3: Tipos de coleta de dados. 

Observação. Entrevista. Busca bibliográfica. Método experimental. Método qualitativo. 

 

Unidade 4: Análise de dados. 

Teoria geral da mensuração. Apresentação dos Dados: Estatística Descritiva. Estatística Inferencial. Testes 

Estatísticos: paramétricos e não paramétricos. Correlações. Comparação de medias entre grupos. Comparação 

intra-grupos. 

 

Unidade 5: Preparação e apresentação de projeto piloto de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

KÖCHE. J.C. Fundamentos de metodologia científica. Ed.: Vozes. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. Ed.: Cortez. 

WECHSLER, S.; GUZZO, R.S.L. Avaliação Psicológica: Perspectiva Internacional. São Paulo: casa do 

Psicólogo.  

Bibliografia Complementar: 

ATIKINSON ET AL. Introdução à psicologia de Hilgard.  Porto Alegre: Artmed. 

DANNA, M. F. e MATOS, M. A. Ensinando Observação: uma introdução. 4. ed. São Paulo: Edicom 

GALIANO, Guilherme. O método científico: teoria e prática. São Paulo: Harbra. 

LAKATOS e MARCONI. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas 

MOURA da Silva, Cecilia. Estatística aplicada à psicologia e ciências sociais. São Paulo: McGraw. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 5157 - Psicologia da diferença e inclusão social - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia - 4° Período 

 

Ementa: Contextualização histórico-cultural e desenvolvimento do conceito de deficiência, classificação 

diagnóstica, reabilitação biopsicossocial, sexualidade, trabalho, participação familiar, preconceito, estigma, 

legislação e educação especial. 

Objetivo Geral: Introduzir o conceito de deficiência e desenvolver de forma ampla seus delineamentos psíquicos, 

biológicos, sociais e culturais buscando conhecer as intervenções atuais da psicologia e quais as necessidades e 

possibilidades de avanço na disciplina e no campo prático. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Psicologia do excepcional: introdução. 

Contextualização histórica da noção de deficiência. Conceitos básicos: deficiência, incapacidade e desvantagem. 

 

Unidade 2: Deficiência Mental. 

Conceito. Etiologia. Diagnóstico. Classificação. 

 

Unidade 3: Deficiência física.  

Conceito. Lesão. Deficiência. Incapacidade. Desvantagem. Invalidez. Principais síndromes motoras: Paralisia 

Cerebral; Hemiplegia; Lesão Medular; Osteoartrose/Osteoartrite. 

 

Unidade 4: Deficiência visual. 

Aspectos relevantes no desenvolvimento integral da pessoa com deficiência visual: a pessoa, a deficiência visual, a 

sexualidade, a família, a comunidade, a escola, a mídia, tecnologias assistivas, arte, esporte e lazer.  

 

Unidade 5: Sexualidade e deficiência mental. 

Reflexões sobre as relações do deficiente mental com a sexualidade: impasses e possibilidades. 

 

Unidade 6: O processo de (re)habilitação. 

Aspectos teórico-prático de (re)habilitação biopsicossocial de pessoas com deficiências.  

  

Unidade 7: Família e deficiência. 

Impactos familiares das deficiências. O deficiente e a família. 

  

Unidade 8: Inclusão e deficiência. 

Legislação. Inclusão no trabalho. Inclusão escolar. 

  

Unidade 9: Atuação do psicólogo no campo das deficiências. 

Reflexões sobre as possibilidades de atuação do psicólogo no campo das deficiências. 

Bibliografia Básica: 

AMIRALIAN, M.L.T.M. Psicologia do Excepcional. SP: EPU. 

CESÁRIO, H. Luta para garantir os direitos e se defender dos ‘normais’. Agenda Saúde, 2001.  

GIL, M. O que as empresas podem fazer pela inclusão das pessoas com deficiência. Ed.: Instituto Ethos.  

Bibliografia Complementar: 

ARAÚJO, L. A. D. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. Ed.: Corde. 

BLASCOVI-ASSIS, S. M. Lazer e deficiência mental: o papel da família e da escola em uma proposta de 

educação pelo e para o lazer Ed: Papirus. 

FERREIRA, I. N Caminhos do aprender: uma alternativa educacional para a criança portadora de deficiência 

mental. Ed: Corde. 

FREITAS, P. S. e cols. Noções sobre educação física e esporte para pessoas portadoras de deficiência: uma 

abordagem para professores de 1. e 2. graus  - revisão de texto Eliana Vilella de Andrade. Ed: Breda.  

GOFFMAN, E. Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro, Zahar Editores. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5162 - Psicologia Social II - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 4° Período 

 

Ementa: Perspectiva histórica da Psicologia Social, os métodos de pesquisa para análise das relações do 

indivíduo com os grupos e a sociedade, dos mecanismos de construção social do indivíduo e contextualização 

da prática da Psicologia Social. 
Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre a realidade social e o papel da Psicologia 

Social na compreensão desta realidade, capaz de analisar as práticas da Psicologia Social na atualidade. 

 
Objetivos Específicos: Compreender e apreender as diversas abordagens da Psicologia Social, sua 

aplicabilidade e importância para o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, do grupo e para a 

formação do psicólogo. Analisar as contribuições da Psicologia Social para outros setores e para o 

desenvolvimento e qualidade de vida do indivíduo, dos grupos, instituições e sociedade. Elaborar, 

desenvolver e apresentar trabalhos a partir de dados e observações relacionados aos conteúdos da Psicologia 

Social. Compreender como pode utilizar os diferentes conteúdos da Psicologia Social em outras áreas e 

trabalhos da Psicologia. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Teorias Estudadas pela Psicologia Social:  

Revisão conteúdo Psicologia Social I; Atribuição de causalidade e Lócus de Controle; Valores Pessoais; 

Motivação; Justiça nas Relações Sociais. 

 
Unidade 2: Contribuições da Psicologia Social a Setores Aplicados: 
Escola; Clínica; Organizações; Ação Comunitária. 
Bibliografia Básica: 
DELA COLETA, J. A. Atribuição de causalidade: teoria, pesquisa e aplicações. Taubaté, S.P: Cabral Livraria 

e Ed. Universitária. 

TAMAYO, A., PORTO, J. B. (Orgs.). Valores e comportamento nas organizações. Petrópolis, R. J: Vozes. 

RODRIGUES, A. Aplicações da psicologia social: à escola, à clinica, às organizações, à ação comunitária.  

Bibliografia complementar: 
ARONSON, E, WILSON, T. D., AKERT, R.M.. Psicologia Social. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A. 

CAMPOS, R. H. F. (Org.). Psicologia Social Comunitária: da solidariedade à autonomia. Petrópolis, RJ: 

Vozes. 

FARR, R. M. As Raízes da Psicologia Social moderna. (1872 – 1954). Petrópolis: Vozes. 

MYERS, D.G. Psicologia Social. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 

RODRIGUES, A. Psicologia Social. Petrópolis, Vozes. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 6682 - Técnica de Estudo e Pesquisa - Obrigatória 

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Psicologia - 4° Período 

 

Ementa: Conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. Investigação científica. O Método Científico. 

Delineamento da pesquisa. Projeto de pesquisa. Execução da pesquisa. Apresentação e divulgação da pesquisa. 

Normas da ABNT. 

Objetivo Geral: Entender a pesquisa como um princípio científico e educativo, familiarizando-se com o processo 

de pesquisa e com os trabalhos científicos que estão sendo realizados hoje na sua área específica de atuação, de 

forma a construir a sua capacidade analítica em relação aos mesmos e seu interesse pela pesquisa; Compreender a 

estrutura, organização e coerências internas que um trabalho científico e um projeto de pesquisa deve apresentar, 

além de discutir sobre os aspectos e problemas relacionados à execução de um trabalho de pesquisa, mobilizando 

os alunos para a execução de seus próprios trabalhos. 

 

Objetivos Específicos: Apresentar aos estudantes as técnicas que envolvem o ato de estudo; Conhecer e utilizar 

procedimentos que facilitem os seus estudos. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: o processo de construção do conhecimento. O Conhecimento Científico e o Senso Comum. A 

construção do Conhecimento Científico. A neutralidade científica.  

  

Unidade 2: a metodologia de investigação científica. A importância do método na elaboração da pesquisa. Tema 

da pesquisa. Formulação do problema. Delimitação do objeto de estudo. Formulação das hipóteses. Levantamento 

de dados. Análise e interpretação de dados. A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa.  

  

Unidade 3: As técnicas de estudo e pesquisa. Leitura, análise e interpretação de textos. A técnica do fichamento. O 

arquivo de conteúdos temáticos.   

 

Unidade 4: As fontes de pesquisa. Recursos da biblioteca e da Internet.   

 

Unidade 5: A elaboração do projeto de pesquisa. A função do projeto de pesquisa. As etapas do projeto de 

pesquisa.   

 

Unidade 6: O trabalho de execução da pesquisa. O trabalho de campo. A entrevista.   

 

Unidade 7: O processo de interpretação e análise dos dados.  A organização e a classificação dos dados da 

pesquisa.   

 

Unidade 8: Apresentação e divulgação da pesquisa. Os trabalhos de conclusão de curso.   

 

Unidade 9: A comunicação científica. A preparação do trabalho acadêmico.     

Bibliografia Básica: 

LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. Metodologia científica. São Paulo: Atlas.  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. São Paulo: Pearson. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez. 

Bibliografia Complementar: 

SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. Niterói, RJ: Impetus. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza Org.. Pesquisa Social. Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis: Vozes. 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: do planejamento aos 

textos. São Paulo: Respel.  

NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica. São Paulo: Saraiva.  

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no direito. São 

Paulo: Saraiva.  
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 2812 - Estágio Supervisionado I - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 5° Período 

 

Ementa: Estudo teórico-prático sob a forma de Estágio Supervisionado, que compreenderá as etapas de 

aplicação dos conhecimentos científicos relacionados às técnicas de entrevista e de observação, ao registro de 

produtos de comportamento e à entrevista psicológica associados à postura ética, habilidades e competências 

básicas para o perfil do profissional que se deseja formar.   

Objetivo Geral: Propiciar a aproximação do aluno com as diversas práticas e contextos de atuação do 

psicólogo e favorecer a aproximação entre teoria e prática, assegurando uma visão abrangente dos diferentes 

métodos e estratégias de produção do conhecimento científico em Psicologia. 

 

Objetivos Específicos: Favorecer a aproximação do aluno aos procedimentos de investigação científica e da 

prática profissional, de forma a garantir o domínio de instrumentos e estratégias; Utilizar adequadamente os 

métodos científicos de observação e entrevistas; Reconhecer e analisar as diferentes formas de registro de 

observação do comportamento humano descrevendo-os com linguagem cientifica e aplicar a entrevista 

psicológica e diferentes técnicas de entrevista necessárias ao exercício da profissão; Analisar, descrever e 

interpretar as manifestações verbais e corporais dos sujeitos observados e/ou entrevistados, reconhecendo tais 

manifestações como fontes primárias de acesso a estados subjetivos; Redigir relatórios das observações e 

entrevistas, obedecendo às normas técnicas e científicas; Coordenar e manejar processos grupais, 

considerando as diferenças individuais e socioculturais dos seus membros; Favorecer a interface com os 

campos afins, demarcando a natureza e a especificidade do fenômeno psicológico e sua interação com 

fenômenos biológicos humanos e sociais; Assegurar um núcleo básico de competências que permitam a 

atuação profissional e a inserção do graduado em diferentes contextos; Reconhecer a importância das 

atividades de estágio para a formação acadêmica. Desenvolver no estagiário, postura e conduta éticas. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: O Estágio Supervisionado Básico. 

O Estágio Supervisionado e o profissional prático-reflexivo: A prática de ensino: princípios, critérios e 

validade; A unidade entre teoria e prática; Sobre a documentação do Estágio Supervisionado Básico; As 

diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino da Psicologia e os Estágios. 

 

Unidade 2: A Observação. 

A observação como técnica científica: A linguagem científica em observação; A situação de observação: 

protocolo, descrição do sujeito observado, critérios para uma descrição adequada, os vários tipos de registro 

de comportamentos, o registro de expressões faciais, eventos ambientais e definições morfológicas e 

funcionais do comportamento; Teoria e método em pesquisa de campo, treinando a observação participante. 

 

Unidade 3: A Entrevista. 

A entrevista inicial, a entrevista psicológica: seu emprego no diagnóstico e na investigação: A 'escuta' como 

instrumento de trabalho: atenção à fala do outro e à emoção que acompanha a fala: Tipos de entrevista 

segundo o enfoque, segundo os objetivos, segundo a estruturação; A Entrevista Anamnese, a Entrevista 

diagnóstica, a Entrevista sistêmica e a Entrevista de devolução.  

 

Unidade 4: Oficinas em dinâmicas de grupo. 

A construção de uma proposta de Oficina: Tema e análise da demanda; Pré-análise; Foco e temas-geradores; 

O enquadre; Sequência e organização dos encontros; Como conduzir uma oficina; Como avaliar uma oficina; 

A ética do trabalho com oficinas na área da saúde. Embora conste como unidade IV, a organização das 

oficinas se dará gradativamente, a partir das primeiras atividades do estágio, para que possam ser 

desenvolvidas posteriormente. 

Bibliografia Básica: 

BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. São Paulo: Martins Fontes. 

DANNA, M. F. e MATOS, M. A. Ensinando Observação: uma introdução. São Paulo: Edicom. 

MIRANDA, S. Oficina de dinâmica de grupos: para empresas, escolas e grupos comunitários.  
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Bibliografia Complementar: 

BEAL, G. M.; BOHLEN, J. N.; RAUDABAUGH, J.N. Liderança e dinâmica de grupo.  Tradução de Waldir 

da Costa Godolphim, Sigrid Faulhaber Godolphim. 

BENJAMIN, A. A entrevista de ajuda. São Paulo: Martins Fontes. 

FAGUNDES, A J. F. M. Descrição, definição e registro de comportamento. São Paulo: Edicom. 

MINICUCCI, A. Técnicas de dinâmica de grupo: brainstorming, seminário, simpósio, fórum, painel: outras 

40 técnicas para reunião de pequenos e grandes grupos. 

JABLON, J. R., DOMBRO, A. L., DICHTELMILLER, M. L. O poder da observação: do nascimento aos 8 

anos. Porto Alegre: ARTMED. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3461 - Psicologia da Personalidade II - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 5° Período 

 

Ementa: Carl Rogers e a Perspectiva Centrada no Cliente. Friederich Perls e a Gestalt-terapia. J.L. Moreno e 

o Psicodrama. Influências da matriz fenomenológica e existencial na Psicologia. Semelhanças e diferenças 

entre Psicologia Humanista e a Abordagem Fenomenológico-Existencial. As abordagens Orientais da 

Personalidade e sua influência em práticas atuais. 
Objetivo Geral: Compreender os fundamentos das teorias da personalidade de influência Humanista e 

Fenomenológico-existencial. Familiarizar-se com as abordagens orientais sobre a personalidade. Caracterizar 

os pressupostos básicos na relação terapeuta-cliente nas abordagens de inspiração Fenomenológico-

Existencial e Humanista. 

Conteúdo Programático: 
1. Carl Rogers e a Perspectiva Centrada no Cliente.  

2. Friederich Perls e a Gestalt-terapia.  

3. J.L.Moreno e o Psicodrama.  

4. Influências da matriz fenomenológica e existencial na Psicologia.  

5. Semelhanças e diferenças entre Psicologia Humanista e a Abordagem Fenomenológico-Existencial.  

6. As abordagens Orientais da Personalidade e sua influência em práticas atuais. 
Bibliografia Básica: 
FADIMAN, J; FRAGER, R. Teorias da Personalidade. Trad. Odette de Godoy Pinheiro. São Paulo: Harbre. 

CLONINGER, S. C. Teorias da personalidade. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Marins Fontes.  

HALL, C. S.; LINDZEN, G. Teorias da personalidade. Tradução de Lauro Bretones. São Paulo, EPU. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, W. C. Psicoterapia Aberta: o método do psicodrama, a fenomenologia e a psicanálise. São Paulo: 

Ágora. 

GONÇALVES, C.S.; WOLFF, J.R; ALMEIDA, W.C. Lições de Psicodrama: Introdução ao pensamento de 

J.L. Moreno. São Paulo: Ágora. 

ROGERS, C. Tornar-se Pessoa. Lisboa / São Paulo: Moraes / Martins Fontes. 

PERLS, F. A Abordagem gestáltica e a testemunha ocular da terapia. Rio de Janeiro: LTC.  

SARTRE, J.P. O existencialismo é um humanismo. Coleção os Pensadores. SP: Nova Cultural. São Paulo: 

Casa do Psicólogo. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3744 - Psicometria - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 5° Período 

 

Ementa: Introdução e definição das técnicas de avaliação psicológica. Estudo dos fundamentos dos 

instrumentos de avaliação: Normatização, precisão e validade, interpretações referenciadas na norma, no 

conteúdo e no critério. Técnicas de aplicação de testes, interpretação e redação de resultados. 
Objetivo Geral: Introduzir os princípios básicos da psicometria que fundamentam cientificamente os testes 

psicológicos. Propiciar experiências práticas de aplicação de testes de modo a sensibilizar aos alunos para a 

importância da Psicometria como uma área de interesse que atravessa as diferentes áreas da Psicologia e 

promover o desenvolvimento de competências relativas ao processo de elaboração dos testes assim como do 

estudo das suas características psicométricas. 

 
Objetivos Específicos: Demonstrar empiricamente a importância da Psicometria e a necessidade de testes 

com boas qualidades psicométricas; Apresentar as definições de Validade, Fidedignidade e Normatização; 

Orientar quanto ao procedimento de construção de um teste psicológico; Orientar quanto à interpretação e 

redação de dados psicométricos; Aplicação, mensuração e interpretação de testes psicológicos; Elaboração de 

Documentos advindos da Avaliação Psicológica. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: A História da Medida. 
Conceito de Psicometria. Conceito de Ciência. A Medida em Ciência. História da Medida em Ciência. 

 
Unidade 2: Qualidades Psicométricas. 
Validade. Fidedignidade. Normatização. 
  
Unidade 3: Elaboração de Instrumentos de medida e coleta de dados 
Questionários. Escalas. Testes. Análise de itens.  

 

Unidade 4: Testes Psicológicos. 
Testes Psicométricos. Testes Projetivos. 

 
Unidade 5: Elaboração de documentos advindos aa avaliação psicológica. 
Relatório. Atestado. Declaração. Entrevista Devolutiva. 
Bibliografia Básica: 
ANASTASI, A. & URBINA, S. Testagem psicológica. Porto Alegre: Artmed.  

CRONBACH, L. J. Fundamentos da testagem psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas.  

PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. Petrópolis: Editora Vozes.  

Bibliografia Complementar: 

GOULD, S.J. A falsa medida do homem. São Paulo: Martins Fontes. 

NORONHA, A. P. P; PRIMI, R; ALCHIERI, J. C. Instrumentos de avaliação mais conhecidos/utilizados por 

psicólogos e estudantes de psicologia. Psicol. Reflex. Crit. Vol.18, no.3, p.390-40. 

PASQUALI, L. Os tipos humanos: a teoria da personalidade. Petrópolis: Editora Vozes.  

PRIMI, R. (org.) Temas em avaliação psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo.  

WECHSLER, S. M. & GUZZO, R. S. L. Avaliação psicológica: perspectiva internacional. Segunda edição. 

São Paulo: Casa do Psicólogo. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3824 - Teoria Psicanalítica - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 5° Período 

 

Ementa: Metapsicologia freudiana. A pulsão, o inconsciente e o recalque. Sexualidade infantil e complexo 

de Édipo. Sexualidade feminina. Diagnóstico em Psicanálise. Clínica ampliada. Psicanálise e Saúde Mental. 

Ética e Psicanálise. 
Objetivo Geral: Conhecer as principais contribuições teóricas da Psicanálise para a compreensão do 

psiquismo. Definir clínica ampliada. Reconhecer as possibilidades de aplicação da psicanálise para além do 

tratamento-padrão. Compreender a ética que orienta o discurso e ato analítico. 
Conteúdo Programático:  
Unidade 1: Metapsicologia freudiana. 
A pulsão. O inconsciente. O recalque. As formações do Inconsciente: atos falhos, sonhos, chistes e sintomas. 

 
Unidade II: O Édipo como organizador do psiquismo. 
Sexualidade infantil. Complexo de Édipo e complexo de castração: do fenômeno à estrutura. Sexuação: 

sexualidade feminina e sexualidade masculina. 

 
Unidade III: Diagnóstico em Psicanálise: do fenômeno à estrutura. 
Psicose: esquizofrenia, paranoia e melancolia. Neurose: histeria, fobia e neurose obsessiva. As perversões. 

 
Unidade IV: Psicanálise e Saúde Mental. 
A clínica psicanalítica e Reforma Psiquiátrica. Clínica ampliada. Ética e psicanálise 
Bibliografia Básica: 
HERRMANN, F. Clínica psicanalítica: a arte da interpretação. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

FREUD, S. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: 

Imago. 

ROUDINESCO, E. Por que a Psicanálise? Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

Bibliografia Complementar: 

BRUNNER, C. Noções básicas de psicanálise: introdução à psicologia psicanalítica. Edusp. 

COUTINHO JORGE, M.A. Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan, Vol 2: a clínica da fantasia. Rio 

de Janeiro: Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

GARCIA-ROZA, L.A. Freud e o inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

NASIO, J-D. O prazer de ler Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

LOBOSQUE, A.M. Experiências da loucura. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4456 - Psicologia das Organizações I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 5° Período 

 

Ementa: História da Psicologia Organizacional e do Trabalho.  Teorias da Administração. Comportamento 

organizacional. Cultura e clima organizacional. Satisfação no Trabalho. Saúde no trabalho. Higiene e 

Segurança do trabalho.  

Objetivo Geral: Compreender e apreender, a partir dos conteúdos e práticas da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho, os fatores que interferem na relação homem e trabalho no ambiente organizacional e as 

consequências para o seu bem estar biopsicossocial. 

 

Objetivos Específicos: Definir o que é Psicologia Organizacional e do trabalho e o papel do psicólogo 

organizacional; Compreender a dinâmica e o comportamento organizacional; Compreender como o trabalho 

interfere na saúde mental e no desempenho do trabalhador; Identificar as relações existentes entre o Homem, 

a Organização e o Trabalho; Definir e identificar conceitos e práticas relacionados a  Higiene e Segurança do 

Trabalho como fonte de dados e técnicas de intervenção para a promoção da saúde, da qualidade de vida e do 

desenvolvimento do trabalhador, das equipes, da organização e da sociedade e a sua importância para a 

Organização e para a qualidade de vida do Trabalhador. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Psicologia Organizacional e do Trabalho: 

Definição, objetivos, áreas de atuação e sua aplicação; O papel do Psicólogo nas Organizações, as práticas 

multifuncionais e as habilidades necessárias. 

 

Unidade 2: Dinâmica organizacional e o ser humano. 

Teorias da Administração; Organizações: definição, objetivos, dinâmica e visão; Comportamento 

Organizacional; Estrutura Organizacional; Cultura e Clima Organizacional; Satisfação no Trabalho; Saúde no 

Trabalho. 

 

Unidade 3: A área de Recursos Humanos. 

RH nas Organizações; seu papel e sua importância; RH: responsabilidade de linha e função de staff; Higiene 

e Segurança do Trabalho. 

Bibliografia Básica: 

KRUMM, D. J. Psicologia do trabalho: uma introdução à psicologia industrial/organizacional. Rio de Janeiro: 

LTC. 

SPECTOR, P. E. Psicologia nas Organizações.  São Paulo: Saraiva. 

ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Prentice Hall. 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, I. Administração de Recursos Humanos. - Edição Compacta - S.P.  Editora Atlas. 

BOWDITCH, J.L. & BUONO, A. F. Elementos do comportamento organizacional. São Paulo. Pioneira.  

KANAANE, R. Comportamento Humano nas Organizações – O Homem rumo ao Século XXI. São Paulo: 

Atlas. 

MILLKOVICH, J.T. Administração de Recursos Humanos. São Paulo. Atlas.   

ZANELLI, J. C., Borges-Andrade, J. E, Bastos, A. V. B., Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto 

Alegre: Artmed. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4464 - Saúde Preventiva e Social - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia - 5° Período 

 

Ementa: O histórico, os princípios, as concepções fundamentais e a organização em rede de cuidados do 

Sistema Único de Saúde. O processo saúde-doença-cuidado dentro da concepção ampliada de saúde. A 

interface entre a Psicologia, saúde coletiva e saúde da família. 
Objetivo Geral: Conhecer e compreender a atenção à saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de 

Saúde – SUS, as doutrinas e princípios básicos do SUS, a historicidade do processo saúde-doença-cuidado, a 

concepção ampliada de saúde, a organização do SUS em redes de cuidados.  Analisar a interface entre a 

Psicologia e saúde coletiva e entre Psicologia e a estratégia saúde da família. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: A atenção à saúde no Brasil. 
Histórico. A construção do Sistema Único de Saúde – SUS. Princípios e doutrinas do SUS. 
  
Unidade 2: O processo saúde-doença-cuidado. 
A historicidade do processo saúde-doença e os determinantes da saúde. A concepção ampliada de saúde. A 

organização do SUS em redes de cuidado. 
  
Unidade 3: A Psicologia e o Sistema Único de Saúde. 
Psicologia e políticas públicas de saúde. Interface entre a psicologia e a saúde coletiva: um olhar a partir da 

Psicologia Social e Comunitária. A Psicologia e a estratégia “saúde da família”. 
Bibliografia Básica: 

SUS. O que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde, vol.1. São Paulo: Editora Atheneu.. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde. Curso de 

formação de facilitadores de educação permanente em saúde: unidade de aprendizagem-análise do contexto 

da gestão e das práticas de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz.  

LANCETTI, A. (org.) Saúde Loucura.  (vol: 7): Saúde Mental e Saúde da Família. São Paulo: Hucitec.. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 2002. Seção 

Saúde, art.196 a art.200. 

BRASIL. Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Brasília: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

1990. 

BRASIL. Lei 8142, de 28 de setembro de 1990. Brasília: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

1990. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Programa Saúde da Família: ampliando a cobertura para consolidar a mudança do modelo de atenção básica. 

Recife: Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil.  

SPINK, M. J. P. Interfaces entre a Psicologia e a Saúde Coletiva: um olhar a partir da psicologia social. Anais 

do IV Congresso Norte e Nordeste de Psicologia: Conferência “Diálogo – Psicologia e Saúde”, 25 a 28 de 

maio de 2005. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5564 - Saúde Mental - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 5° Período 

 

Ementa: Conceitos de saúde e doença mental. Ações de saúde mental no processo de cuidar em psicologia. 

História da loucura em seus aspectos culturais e sociais. Planejamento e implementação da assistência de 

promoção da saúde da qualidade de vida do indivíduo, da família e/ou da comunidade e reabilitação nas 

diversas etapas do ciclo de vida do indivíduo. A reforma psiquiátrica. Rede de apoio para a reinserção social. 

Relacionamento profissional e a saúde mental da equipe de saúde. 
Objetivo Geral: Prover conhecimentos sobre a trajetória da institucionalização dos doentes mentais e seus 

tratamentos, bem como a evolução das legislações e modelos de atenção em saúde mental no Brasil e em 

outros países.  Refletir sobre a trajetória da reforma psiquiátrica brasileira do ponto de vista de seus principais 

atores, paradigmas e referenciais, e os instrumentos e serviços que operacionalizam essa transformação 

político-assistencial. 
Conteúdo Programático:  
Unidade 1: Saúde Pública. 
Bases históricas e conceituais da Saúde Pública: História da saúde pública. Campo da saúde pública. Processo 

saúde/doença. Modelos explicativos do processo saúde/doença. Construção social da doença. Paradigmas da 

saúde coletiva. 
 
Unidade 2: Saúde Mental. 
Saúde Mental e Sistema Único de Saúde/SUS: Saúde e reforma do Estado. O movimento sanitário brasileiro. 

Redemocratização e construção do SUS: princípios e diretrizes fundamentais. Ações intersetoriais. Desafios 

na gestão e consolidação do SUS. Assistência em saúde mental na rede pública. Fundamentos históricos da 

Psiquiatria e da Reforma Psiquiátrica Brasileira: História da loucura e da Psiquiatria. As reformas 

psiquiátricas. Dimensões da Reforma Psiquiátrica. A tradição basagliana e a contribuição para o modelo 

brasileiro. Novos paradigmas. Dispositivos de atenção psicossocial: Organização dos serviços de atenção 

psicossocial territorial. Saúde mental e PSF. Saúde mental no hospital geral. CAPS e serviços residenciais 

terapêuticos. Rede de trabalho: oficinas, cooperativas e políticas de inclusão. 
 
Unidade 3: Saúde mental e interface com a legislação. 
Legislação em saúde mental. Regulamentação das internações involuntárias. Avaliação dos serviços 

hospitalares em psiquiatria. Financiamento e política nacional da desospitalização. Direito e saúde mental. 

Instituições penais e doentes mentais. Ética e Bioética e a interdisciplinaridade na Atenção Psicossocial. 
Bibliografia Básica: 
BENILTON B.J e cols. Cidadania e loucura: políticas de saúde mental no Brasil. Ed: Vozes. 

FOUCAULT, M. História da loucura na idade clássica. Ed: Perspectiva. 

FILHO, J.S. F. Psicodrama da loucura: correlações entre Buber e Moreno. Ed.: Agora. 

Bibliografia Complementar: 

AMARANTE. P. Loucos pela vida. Ed. Fiocruz.  

CID-10: classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: diretrizes diagnósticas e de 

tratamento para transtornos mentais em cuidados primários. 

FOUCAULT, MICHEL. Historia da loucura na idade clássica. São Paulo. Perspectiva. 

LANCETTI, A. (org.) Saúde Loucura.  (vol.: 7): Saúde Mental e Saúde da Família. São Paulo: Hucitec. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Atenção em Saúde Mental. Marta Elizabeth de Souza. BH. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 1761- Projeto de Pesquisa I - Obrigatória 

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 6° Período 

 

Ementa: A pesquisa em psicologia e suas especificidades. Tipos de pesquisa. O projeto de pesquisa. 

Delineamentos quantitativos e qualitativos. Amostragem e seleção de participantes. Instrumentos. Análise e 

interpretação de resultados.  
Objetivo Geral: Oportunizar ao aluno o aprendizado dos princípios teórico/metodológicos norteadores da 

investigação científica; 

 

Objetivos Específicos: Favorecer o despertar do espírito científico, a reflexão crítica e a construção de 

saberes a partir da realidade contextualizada histórica/social e culturalmente na qual está inserido o 

pesquisador. 
Conteúdo Programático  
Unidade I: O científico: Aproximações epistêmico-metodológicas. 
Ciência e Senso Comum: Apostas, desejos, arbitrariedade e indemonstrabilidade; Como é verdadeira a 

“verdade científica”: método, criação e explicação em ciência; Ciência e Sociedade Contemporânea. 

 
Unidade 2: O método científico: Querelas e usos no campo da psicologia. 
A pesquisa científica e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de Psicologia: importância da 

postura investigativa para o acadêmico e profissional/psicólogo; Aspectos Éticos na Pesquisa com Seres 

Humanos- Resolução 196/96. 

 
Unidade 3: Fundamentos metodológicos para elaboração de pesquisa em psicologia.  
Planejando a pesquisa: o que e para que pesquisar; como desenvolver a pesquisa; Questões teóricas e 

metodológicas do trabalho científico; Etapas de um Projeto de Pesquisa; Normas Técnicas e Científicas 

segundo a APA (American Psychological Association). 

Bibliografia Básica: 
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Manual de Publicação da American Psychological 

association, Porto Alegre: Artes Médicas. 

CAMPOS, L.F.L  Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. Campinas: Alínea. 

RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes. 

Bibliografia Complementar: 

BARDIN. L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições. 

BARROS, A J.P & LEHFELD, N.A. S. Projeto de pesquisa propostas metodológicas. Petrópolis: Vozes. 

BREAKWELL, Glynis M. et. al. Métodos de pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: Artmed 

LAKATOS, Eva M. e MARCONI, Marina A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 2814 - Estágio Supervisionado II - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 6° Período 

 

Ementa: Integrar os conhecimentos teóricos através do exercício da prática de atividades diagnósticas na 

clínica psicoterápica individual de transtornos mentais leves e moderados e na clínica psicossocial de 

transtornos mentais graves na forma de Estágio Supervisionado. 
Objetivo Geral: Possibilitar a análise teórica e o exercício da prática clínica através de elaboração 

diagnóstica de transtornos mentais leves e moderados encaminhados para psicoterapia individual e 

planejamento de assistência psicológica aos portadores de transtornos mentais graves, com ênfase nas terapias 

psicossociais. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Avaliação do paciente. 
1.1 – A entrevista com paciente: Anamnese psicopatológica. 
1.2 – Exame psíquico ou avaliação do estado mental atual. 
1.3 – Psicodiagnóstico: a implicação nosológica e prognóstica. 
1.4 - Organização e apresentação do relato de caso. 
 
Unidade 2: Transtorno mental grave: a multiplicidade de saberes e intervenções.  
2.1 – Princípios de uma clínica antimanicomial. 
2.2 – Práticas analíticas e práticas psicossocial/comunitárias.  
2.3 – Metodologia de trabalho com grupos e sua utilização na área da saúde. 
2.4 – Oficinas em saúde mental e redes sociais na reabilitação psicossocial. 
2.5 – Brinquedoteca e oficinas terapêuticas: a reabilitação psicossocial de crianças e adolescentes. 
 
Unidade 3: Intervenção Comunitária. 
3.1 – Familiarização com a comunidade.  
3.2 – Levantamento de dados. 
3.3 – Pesquisa Informal. 
3.4 – Análise das demandas. 
3.5 – Identificação das necessidades e dos problemas.  
3.6 – Planejamento de políticas, estratégias, táticas e técnicas de trabalho comunitário. 
Bibliografia Básica: 

BAREMBLITT, G. (org.) Grupos: teoria e técnica. Rio de Janeiro: Edições Graal. 

BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. São Paulo: Martins Fontes. 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Caminhos para uma política de saúde mental infanto-juvenil. Brasília: Editora do Ministério da 

Saúde. 

COSTA, C. M. e FIGUEIREDO, A. C. (orgs.) Oficinas terapêuticas em saúde Mental: sujeito, produção e 

cidadania. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. 

LANCETTI, A. Clínica Peripatética. São Paulo: Hucitec. 

SALOMÉ, J. Relação de ajuda: guia para acompanhamento psicológico de apoio pessoal, familiar e 

profissional. Petrópolis, RJ: Vozes. 

SIMS, A. Sintomas da Mente: Introdução à Psicopatologia Descritiva. Porto Alegre: Artmed. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3920 - Psicologia Institucional - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia - 6° Período 

 

Ementa: Aspectos teóricos, metodológicos e práticos do trabalho comunitário e social. Histórico da 

Psicologia Comunitária. Os métodos de intervenção da Psicologia Comunitária e Institucional. 

Objetivo Geral: Conhecer e compreender as principais teorizações no campo da Psicologia Institucional e 

Comunitária reconhecendo o papel do psicólogo nas intervenções e contextos institucionais e comunitários e 

o compromisso da psicologia com a melhoria das condições de vida da comunidade. Problematizar o 

conhecimento científico disponível no domínio da Psicologia Institucional Comunitária, a fim de analisar e 

delimitar questões significativas para a investigação. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Sociedades disciplinares e sociedades controles. 

-Sociedades Disciplinares: as relações de poder e as instituições do sequestro. 

-Sociedades de Controle: As formas de controle ao ar livre, o capital imaterial. 

 

Unidade 2: Psicologia Comunitária. 

-Conceito de Comunidade 

-Histórico da Psicologia Comunitária; 

-O papel do psicólogo no trabalho comunitário; 

-A intervenção comunitária e a grupalidade; 

-A saúde mental na saúde coletiva. 

 

Unidade 3: Correntes Teóricas da Psicologia Institucional e Comunitária.  

-A metodologia das comunidades eclesiais de base (Cebs); 

-Metodologia Psicossocial; 

-Metodologia Institucionalista.  

 

Unidade 4: Subjetividade e os Processos Grupais. 

-O trabalho transdisciplinar e a atuação do psicólogo em psicologia comunitária. 

-A subjetividade e os processos grupais no trabalho comunitário. 

Bibliografia Básica: 

BAREMBLIT, Gregório. Compêndio de Análise Institucional e outras correntes: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: Rosa dos Tempos. 

PEREIRA, William César Castilho. Nas trilhas do trabalho comunitário e social: teoria método e prática. Belo 

Horizonte: Vozes: PUC Minas. 

RODRIGUES, Heliana de Barros Conde et al. (org).Grupos e instituições em análise. Rio de Janeiro: Rosa 

dos Tempos. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARUS-MICHEL, Jacqueline. O Sujeito social. Belo Horizonte: PUC Minas Editora. 

BLEGER, J. Psico-higiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre: Artes Médicas. 

CAMPOS, Regina.H.F. (org). Psicologia Social Comunitária: da solidariedade à autonomia. Petrópolis, RJ: 

Vozes. 

GUATTARI, F. Espaço e corporeidade. In: Guattari. Caosmose - um novo paradigma estético. Rio de 

Janeiro. 

KOGA, D. Cidades territorializadas entre enclaves e potências. In: Medidas de cidades: entre territórios de 

vida e territórios vividos. São Paulo: Cortez. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 
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Plano de Ensino 

 
Disciplina: 3983 - Psicopatologia I - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 6° Período 

 

Ementa: Psicopatologia descritiva. Semiologia dos transtornos mentais: dos sinais e sintomas às síndromes. 

As alterações das funções psíquicas. Psicopatologia clássica. Psicopatologia fundamental.  

Objetivo Geral: Conhecer os processos psicopatológicos e as principais alterações nas funções psíquicas. 

Reconhecer as principais síndromes psiquiátricas. Diferenciar diferentes perspectivas em Psicopatologia. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Caracterização do campo da psicopatologia. 

1.1- Definição de psicopatologia. 1.2- O conceito de normalidade em psicopatologia. 1.3- Principais campos e 

tipos de perspectivas em psicopatologia. 1.4- Princípios gerais do diagnóstico psicopatológico.  

 

Unidade 2: Alterações das funções psíquicas e suas articulações com as síndromes psiquiátricas. 

2.1- Alterações da consciência. 2.2- Alterações da atenção. 2.3- Alterações da orientação e das vivências do 

tempo e do espaço. 2.4- Alterações da sensopercepção. 2.5- Alterações da memória. 2.6-Alterações da 

afetividade. 2.7- Alterações da vontade e da psicomotricidade. 2.8- Alterações do pensamento e do juízo de 

realidade (delírio). 2.9- Alterações da linguagem. 2.10- Alterações das funções psíquicas compostas: 

consciência e valoração do Eu, personalidade e inteligência. 

 

Unidade 3: Psicopatologia clássica. 

3.1- As contribuições de Pinel e Esquirol. 3.2- As contribuições de Laségue e Falret. 3.3- As contribuições de 

Cotard e Séglas. 3.4- As contribuições de Bleuler. 3.5- As contribuições de Kraepelin. 3.6- As contribuições 

de Clérambault. 3.7- As contribuições de Jaspers. 

 

Unidade 4: Psicopatologia fundamental. 

4.1- Definição do campo da Psicopatologia fundamental. 4.2- Princípios gerais da Psicologia fundamental: o 

pathos e o psiquismo. 

Bibliografia Básica: 

BERLINCK, M.T. Psicopatologia fundamental. São Paulo: Escuta,  

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

HOLMES, D.S. Psicologia dos transtornos mentais.  Porto Alegre: Artmed. 

Bibliografia complementar: 

COSER, O. As metáforas farmacoquímicas com que vivemos. Rio de Janeiro: Garamond. 

FOUCAULT, M. Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. São Paulo: Graal. 

MINERBO, M. Neurose e não-neurose. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

PAIM, I. História da psicopatologia. São Paulo: EPU. 

STERIAN, A. Emergências psiquiátricas. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3984 - Psicodiagnóstico - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 6° Período 

 

Ementa: Conceitos e técnicas de Psicodiagnóstico. Testes Psicológicos objetivos e projetivos. Elaboração de 

documentos advindos da avaliação psicológica. Autonomia no processo de psicodiagnóstico. Entrevista 

Devolutiva. 

Objetivo Geral: Aprofundar conceitos de avaliação psicológica, psicodiagnóstico, por meio do uso de 

métodos e procedimentos técnicos previamente já aprendidos em períodos anteriores bem como de novas 

técnicas que também serão ensinadas neste período a fim de ampliar o conhecimento dos testes e das técnicas 

psicológicas. Desenvolver autonomia e compromisso ético na realização do processo psicodiagnóstico por 

meio da realização de processos de triagem psicológica na clínica-escola da Unitri.  
 

Objetivos específicos: Revisar e estimular a leitura e compreensão acerca dos conceitos básicos de Avaliação 

Psicológica; Apresentar o conteúdo referente a Psicodiagnóstico; Revisar técnicas de investigação 

comportamental já ministradas em períodos anteriores para melhor consolidação do conhecimento; 

Apresentar novos testes psicológicos; Ensinar todo o processo de utilização de testes bem como, aplicação, 

correção, analise e compreensão dos dados psicométricos; Orientar e supervisionar os atendimentos dos 

alunos aos candidatos a acompanhamento psicológico na clínica-escola; Ensinar, treinar e supervisionar a 

elaboração de documentos advindos da avaliação psicológica; Orientar quanto a realização da entrevista 

devolutiva aos atendidos na clínica-escola. 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1: Revisão de conteúdo. 

- Avaliação Psicológica; - Técnicas de avaliação psicológica; - Testes Psicológicos: Objetivos e Projetivos; - 

SATEPSI; - Resoluções do CFP. 
 

Unidade 2: Psicodiagnóstico. 

- Introdução aos fundamentos do Psicodiagnóstico; - Psicodiagnóstico clínico; - Passos do Psicodiagnóstico. 
 

Unidade 3: Uso de testes psicológicos no psicodiagnóstico 

- Avaliação das habilidades específicas; - Avaliação da personalidade; - Testes objetivos; - Testes projetivos. 
 

Unidade 4: Elaboração de documentos advindos da avaliação psicológica 

- Analise e integração dos dados coletados; - Resolução 07/2003 do CFP; - Resolução 01/2009 do CFP; - 

Entrevista devolutiva. 

Bibliografia Básica: 

ARZENO, M.E.G. Psicodiagnóstico clínico. Porto Alegre, RS: Artes Médicas. 

CUNHA, J. Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: ArtMed. 

WECHSLER, S. & GUZZO, R. S. L. Avaliação Psicológica: perspectiva internacional. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, L.S., LEMOS, G., GUINSADE, M.A., & PRIMI, R. Inteligência, escolarização e idade: normas 

por idade ou série escolar?  

CHABERT, C. Psicanálise e métodos projetivos. São Paulo: Vetor. 

FLORES-MENDONZA, C. & NASCIMENTO, E. Inteligência: o construto melhor investigado em 

psicologia. (2001). Boletim de psicologia, 51 (114), 37-64. 

PRIMI, R. Inteligência: avanços nos modelos teóricos e nos instrumentos de medida. Avaliação psicológica. 

VILLEMOR-AMARAL, A.E., de & WERLANG, B.S.G. Atualizações em métodos projetivos para avaliação 

psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo. 
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Gestor do Curso 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3986 - Teoria Humanista-Existencial - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 6° Período 

 

Ementa: Humanismo na Psicologia contemporânea. Alguns autores existencialistas e a influência na 

Psicologia: Martin Buber, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers. Irvin Yalom e sua prática da psicoterapia 

existencial. 

Objetivo Geral: Compreender criticamente o Humanismo na contemporaneidade; Familiarizar-se com 

alguns autores essenciais para a psicologia existencial. Através da metodologia do role-play, praticar 

intervenções psicoterápicas individuais e grupais baseadas nas teorias humanistas e existenciais.  

Conteúdo Programático: 

1. Humanismo na Psicologia contemporânea.  

2. Alguns autores existencialistas e a influência na Psicologia: Martin Buber, Friedrich Nietzsche, Karl 

Jaspers. Irvin Yalom e sua prática da psicoterapia existencial. 

 

Bibliografia Básica:  

FONSECA FILHO, J. Psicodrama da Loucura: correlações entre Buber e Moreno. São Paulo, Ágora. 

NIETZSCHE, F. Para além do bem e do mal. São Paulo: Martin Claret. 

YALOM, I. Os desafios da terapia. São Paulo: Ediouro. 

Bibliografia complementar: 

BUBER, M. Eu e Tu.  São Paulo: Moraes. 

DELEUZE, G. Nietzsche e a Filosofia. Portugal: RES. 

GILES, T. R. História do Existencialismo e da Fenomenologia. São Paulo: EPU. 

FIGUEIREDO, L.C. Matrizes do Pensamento Psicológico. Petrópolis, RJ: Vozes. 

FIGUEIREDO, L.C. Revisitando as psicologias: da epistemologia à ética das práticas e discursos 

psicológicos. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4463 - Psicologia das Organizações II - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 6° Período 

 

Ementa: A área de recursos humanos e suas influências no bem-estar biopsicossocial humano. Aspectos 

relacionados à Psicologia, Organizacional e do Trabalho. O papel do psicólogo neste ambiente, e os 

indicadores de desempenho de recursos humanos: turn over, absenteísmo, índices de acidente de trabalho e de 

reclamação trabalhista. PCC$ - Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Recrutamento e Seleção. 

Objetivo Geral: Identificar e diagnosticar necessidades de natureza técnica e psicossociais do trabalhador, 

planejar e desenvolver projetos, utilizando do conhecimento e das técnicas da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, visando o bem estar biopsicossocial e o desenvolvimento do trabalhador, da organização e da 

sociedade.  

 

Objetivos Específicos: Identificar conteúdos apreendidos com a Psicologia Organizacional e do Trabalho I; 

Desenvolver senso crítico e ético quanto ao trabalho do Psicólogo na área Organizacional; Identificar o 

objetivo e a proposta de trabalho da Subárea de Cargos, Carreiras e Salários, bem como a relação com as 

outras subáreas de RH; Identificar o objetivo e proposta de trabalho da Subárea de R&S e sua importância 

para a organização e para o trabalhador. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Organização x Psicologia Organizacional. 

1. Psicólogo Organizacional: papel, práticas e habilidades necessárias;  

2. Diversas disciplinas do curso e a relação com a Psicologia Organizacional; 

3. Como o RH e os seus profissionais fazem conexão com as outras áreas da organização; 

4. Profissionais que fazem parte do RH. 

 

Unidade 2: Subárea de Aplicação de RH: Desenho, Descrição e Análise de Cargos. 

 

Unidade 3: Subárea de Recrutamento e Seleção. 

1. Análise de mercado de trabalho e de RH; 

2. Interfaces e indicadores da área; 

3. Integrando o indivíduo – processo de socialização; 

4. Entrevista de Desligamento; 

5. Processo de R&S. 

Bibliografia Básica:  

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel do RH nas organizações. São Paulo: Atlas. 

KRUMM, D. J. Psicologia do trabalho: uma introdução à psicologia industrial/organizacional. Rio de Janeiro: 

LTC. 

SPECTOR, P. E. Psicologia nas Organizações.  São Paulo: Saraiva. 

Bibliografia Complementar: 

BOOG, G. G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento. Editora Afiliada ABTD, Makron Books. 

MILLKOVICH, J.T. Administração de Recursos Humanos. São Paulo. Atlas.  

ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Prentice Hall. 

SIQUEIRA, M., M. M.; Medidas do Comportamento Organizacional. 

ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E., BASTOS, A. V. B., Psicologia, organizações e trabalho no 

Brasil. Porto Alegre: Artmed. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 1762 - Projeto de Pesquisa II - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 7° Período 

 

Ementa: Relações entre processos de conhecer científico e de intervenção profissional do psicólogo. 

Avaliação da relevância de produzir conhecimento como etapa para a intervenção profissional. 

Sistematização do conhecimento como formação permanente para a capacitação profissional e como etapa de 

produção de conhecimento. Relações entre método científico e técnicas de pesquisa para o contexto 

profissional. As noções básicas para o processo de observação e coleta de dados para produzir conhecimento 

no contexto de atuação profissional. Relações entre projeto e relatório de pesquisa ou de intervenção 

profissional sobre processos comportamentais. 

Objetivo Geral: Produzir conhecimento de modo sistemático, de forma a complementar o conhecimento 

disponível, contribuindo para eliminação ou redução das lacunas identificadas e para melhoria da qualidade 

de vida em relação às necessidades identificadas, incluindo promoção de acesso, de todas as formas possíveis, 

a este conhecimento, para quem dele necessita e buscando transformá-lo em condutas humanas mais 

apropriadas para lidar com os aspectos da realidade a que se refere.  

 

Objetivos Específicos: Avaliar conhecimento produzido no âmbito da Ciência, em função de critérios 

próprios do método científico, de modo a identificar potencial e limitações destes produtos considerando o 

atendimento a estes critérios no processo de produção de conhecimento; Realizar atividades de pesquisa 

correspondentes às etapas do processo de produção de conhecimento considerando exigências do método da 

Ciência, bem como o contexto em que estas atividades se desenvolvem; Analisar criticamente pesquisas 

científicas em suas etapas e componentes, a partir de referenciais normativos, legais e éticos; Raciocinar 

dedutiva e indutivamente, de acordo com a natureza dos fenômenos envolvidos, em situações de produção e 

uso do conhecimento científico; Justificar opções metodológicas por delineamentos na realização de 

pesquisas; Utilizar os diferentes meios de divulgação científica (impresso e digital) para localizar 

conhecimento psicológico disponível, no desenvolvimento de pesquisas e intervenções profissionais; 

Capacitar o aluno para a elaboração e execução de uma pesquisa científica; Relacionar processos de conhecer 

científico e de intervenção profissional do psicólogo; Avaliar a relevância de produzir conhecimento como 

etapa de intervenção profissional; Sistematizar conhecimento como formação permanente para a capacitação 

profissional e como etapa de produção do conhecimento; Relacionar método científico e técnicas de pesquisa 

no contexto profissional; Analisar, tratar, representar e apresentar dados como etapas do processo de 

produção de conhecimento e de intervenção; Interpretar dados e construir argumentos como parte  do 

trabalho do psicólogo; Relacionar conhecimento, desenvolvimento social e intervenção profissional do 

psicólogo ao avaliar processos e fenômenos psicológicos; Comunicar o conhecimento produzido por meio de 

relatório e seminários. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1 - Fundamentos éticos e científicos da pesquisa científica. 

Atitudes na condução do trabalho científico; Experimentação em Psicologia; A definição dos objetivos de 

uma pesquisa; Escolha do método em função dos objetivos; Procedimentos de coleta e análise de dados de 

pesquisa; O projeto de Pesquisa e protocolo para encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

Unidade 2 - A pesquisa bibliográfica. 

Levantamento de trabalhos já realizados sobre o mesmo tema, num determinado período - nível geral x nível 

específico; Levantamento dos métodos e técnicas a serem utilizadas na investigação realizada com 

metodologia específica e utilizando publicações e bancos de dados especiais (índices). 

 

Unidade 3 - A pesquisa descritiva em psicologia: vantagens e limitações. 

A pesquisa descritiva: requisitos científicos e éticos; As técnicas de coleta dados: observações, entrevistas, 

questionários e escalas. 

Bibliografia Básica: 

BREAKWELL, Glynis M. et. al. Métodos de pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: Artmed  

CAMPOS, L.F.L. Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. Campinas: Alínea. 

DEMO, Pedro.  Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas  
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Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 

FAZENDA, Ivani (org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez 

MOURA, Maria Lucia S. Manual de elaboração de projetos científicos. Rio de Janeiro: Eduerj. 

RODRIGUES, Aroldo. A pesquisa experimental em psicologia e educação. Petrópolis: Vozes. 

TURATO, E. R.. Tratado da Metodologia da Pesquisa Clínico-Qualitativa: Construção teórico-pistemológica, 

discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3692 - Estágio Supervisionado III - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 7° Período 

 

Ementa: Ambiente organizacional e suas variáveis. Campos de pesquisa e aplicação sobre os conteúdos 

associados à Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho. Comportamento Organizacional e Gestão de 

Pessoas. Qualidade de Vida e Bem estar. 

Objetivo Geral: Propiciar ao estudante de Psicologia, o exercício de atividades inerentes ao Psicólogo 

Organizacional em um ambiente organizacional real.   

 

Objetivos Específicos: Refletir sobre a postura profissional do psicólogo organizacional, a partir de uma 

visão estratégica frente ao cenário, suas contingências e o significado do humano; Discutir e refletir sobre 

questões atuais: mercado de trabalho, comportamento organizacional, gestão de pessoas e seus desafios; 

Desenvolver o olhar analítico e crítico frente às condições organizacionais culminando em uma proposta de 

intervenção para melhoria de resultados individuais, grupais e organizacionais; Exercitar a prática da teoria e 

das variáveis reais que permeiam o ambiente da Psicologia organizacional: cultura e clima organizacional, 

motivação e satisfação no trabalho, bem estar, gestão de pessoas, entre outros. 

Conteúdo Programático  

1. O mundo do trabalho, as Organizações e o Psicólogo Organizacional. 

2. Psicologia Social: Saúde, Bem Estar e Qualidade de Vida. 

3. Orientação da metodologia da disciplina, no que diz respeito às atividades práticas. 

4. Conceitos, objetivos e importância. 

5. Ética e Postura. 

6. Atividades práticas. 

7. Registro das atividades práticas. 

8. Apresentação de resultados. 

9. Supervisão. 

10. Visita Técnica e relatório de visita. 

11. Fechamento da Prática. 

12. Apresentação das experiências. 

13. Análise crítica e sugestões. 

14. Associação teoria e prática. 

Bibliografia Básica: 

KRUMM, D.J. Psicologia do trabalho: uma introdução à psicologia industrial/organizacional. Rio de Janeiro: 

LTC. 

SPECTOR, P. E. Psicologia nas Organizações.  São Paulo: Saraiva. 

ZANELLI, J.C. BORGES-ANDRADE, J. E., BASTOS, A. V. B. Psicologia, organizações e trabalho no 

Brasil. Porto Alegre: Artmed. 

Bibliografia Complementar: 

BOOG, G. G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento.  São Paulo: Makron Books. 

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: Edição Compacta.  São Paulo: Atlas. 

GRAMIGNA, M. R. Modelo de Competências e Gestão dos Talentos. S.P: Pearson Prentice Hall.  

ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional.  São Paulo: Prentice Hall. 

SIQUEIRA, M. M. M. Medidas do Comportamento Organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. 

Porto Alegre: Artmed. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 



  

                                                                                                                             Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 1 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3915 - Teorias Pós-Freudianas - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 7° Período 

 

Ementa: Fundamentos psicanalíticos do desenvolvimento da personalidade segundo autores pós-freudianos: 

Melanie Klein, Winnicott e Bion; conceitos e especificidades, pontos de convergência e de divergência. 

Objetivo Geral: Identificar o pensamento psicanalítico pós-freudiano e de suas aplicações clínicas e 

preventivas. 

 

Objetivos Específicos: Analisar, interpretar e compreender os fenômenos subjetivos e intersubjetivos sob o 

vértice psicanalítico; Reconhecer os principais fundamentos psicanalíticos da Escola inglesa sobre o 

desenvolvimento da personalidade; Refletir a respeito das contribuições de Melanie Klein para o estudo da 

personalidade normal e psicótica; Relacionar os principais conceitos de Winnicott acerca do desenvolvimento 

da personalidade; Identificar os principais fundamentos teóricos propostos por Bion; Identificar a relevância 

dos conceitos estudados para a prática clínica; Analisar aspectos convergentes e divergentes entre os autores 

estudados. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Melanie Klein:  

• Biografia de Melanie Klein; • Natureza da Fantasia Inconsciente; • Teoria das Relações Objetais; • A 

Posição Esquizo-Paranóide; • A Posição Depressiva; • Os estádios primitivos do complexo de Édipo; • Inveja 

e Gratidão. 

 

Unidade 2: Wilfred R. Bion: 

• Biografia; • O conceito de continente-conteúdo e a rêverie materna; •Uma teoria sobre o pensar; • A 

importância da Verdade para o autor; 

 

Unidade 3: Donald Woods Winnicott: 

• Biografia; • A importância do meio ambiente no desenvolvimento emocional primitivo; • A preocupação 

materna primária e o desenvolvimento egóico; • O self verdadeiro e o falso self; • Os objetos e fenômenos 

transicionais; • O desenvolvimento da agressividade. 

Bibliografia Básica: 

SEGAL, H. Introdução à obra de Melanie Klein. Tradução Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Imago. 

VALLER, E.H.R. A teoria do desenvolvimento emocional de D.W.Wnnicott. Revista Brasileira de 

Psicanálise, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 155-170, 1990. 

ZIMERMAN, D. Bion: da teoria à prática – Uma leitura didática. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Bibliografia Complementar: 

AVELLAR, L.Z. Jogando na análise de crianças. São Paulo: Casa do Psicólogo.  

BLEICHMAR, M.; BLEICHMAR, C. A psicanálise depois de Freud. Teoria e Clínica. Tradução Francisco F. 

Settineri. Porto Alegre: Artes Médicas.  

FIGUEIRA, S.A. Algumas ideias sobre Winnicott. Revista Brasileira de Psicanálise, São Paulo, v. 24, n.2, 

p.171-177,1990. 

KLEIN, M. Inveja e gratidão e outros trabalhos. Tradução Belinda H. Mandelbaum, Maria Elena S. Brito, 

Octávio B. Salles, Maria Tereza B.M. Godoy, Viviana S.S. Starzynski, Wellington M. de Mello Dantas. Rio 

de Janeiro: Imago.   

ZIMERMAN, D. Fundamentos psicanalíticos. Teoria, técnica e clínica. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3918 - Teoria Cognitivo-Comportamental - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 7° Período 

 

Ementa: Estudo das teorias e técnicas psicoterápicas na abordagem da Psicoterapia Cognitiva tanto na 

vertente Objetivista. 

Objetivo Geral: Reconhecer a abordagem Cognitivo e Comportamental como possibilidade de intervenção 

psicoterápica e caracterizá-la a partir da interação terapeuta-paciente. 

 

Objetivos específicos: Conhecer os princípios básicos e a história, identificar conceitos e técnicas, assim 

como as aplicações da Terapia Cognitivo Comportamental; Formular um caso clínico dentro desta abordagem 

e aplicar o conhecimento em situações práticas, através dos fenômenos humanos de ordem cognitiva, afetiva e 

comportamental. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Fundamentos cognitivos e fisiológicos do condicionamento clássico.  

Técnicas de manejo comportamental derivadas do condicionamento clássico. O uso das técnicas derivadas do 

condicionamento clássico em comportamentos específicos: Síndrome do pânico; Transtorno  de estresse  pós-

traumático; Fobias.  

 

Unidade 1: Condicionamento operante. 

Procedimentos práticos derivados do condicionamento operante. Treino de habilidades sociais. Controle de 

contingências. Condicionamento encoberto. Técnicas de autocontrole. O uso das técnicas derivadas do 

condicionamento operante no manejo de comportamentos específicos. 

 

Unidade 1: A Cognição humana. 

Descobertas recentes da influencia da cognição no comportamento humano. Métodos cognitivos de 

intervenção na ansiedade, depressão e transtornos de personalidade. Os avanços da neuropsicológica. 

 

Unidade 1: Técnicas comportamentais cognitivas integradas aos avanços da neurociência.  

Estudos de caso recentes demonstrando a importância da integração das técnicas e conhecimentos da 

abordagem comportamental, cognitiva e psicofisiológica.   

Bibliografia Básica: 

BECK, A.T. e cols. Terapia Cognitiva da Depressão. Artmed. 

MONTEIRO, M, C CID-10: classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: diretrizes 

diagnósticas e de tratamento para transtornos mentais em cuidados primários / Organização Mundial da 

Saúde; 

RANGÉ, B. Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria. 

Bibliografia Complementar: 

ARZENO, M. E. G; Psicodiagnótico Clínico Novas Contribuições. 

BATISTA, D Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-IV-TR; consultoria e 

coordenação desta edição Dr. Miguel R. Jorge. 

DEL PRETTE; Z. A. P; DEL PRETTE. A. Psicologia das Habilidades Sociais Terapia Educação e Trabalho. 

DEL PRETTE; Z. A. P, DEL PRETTE, A. Psicologia das relações interpessoais, vivenciais para o trabalho 

em grupo. 

ROHDE, L.A; MATTOS, P  et tal. Princípios e Práticas em Transtornos de Déficit de Atenção, 

Hiperatividade. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3919 - Orientação Profissional - Obrigatória   

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 7° Período 

 

Ementa: Trabalho, Indivíduo e Sociedade. Conhecimento e profissão na sociedade capitalista. Escola, sociedade e 

profissão; a “vocação”. O campo de atuação em Orientação Vocacional Profissional na sociedade brasileira (leis, 

profissionais, orientadores, origem e práxis) e o papel do psicólogo. Modalidades em Orientação Vocacional. 

Dinâmicas de grupo, desenvolvimento de projetos de Orientação Vocacional Profissional em grupo e individuais. 

Objetivo Geral: - Especificar a Orientação Vocacional Profissional como uma área de atuação profissional com 

aspecto psicossocial e clínico. 

 

Objetivos Específicos: Relacionar as teorias utilizadas no processo de diagnóstico, intervenção e planejamento na 

elaboração de projetos em Orientação Vocacional Profissional; Planejar o atuar do profissional na área Orientação 

Vocacional Profissional, realizando entrevistas, coordenando e manejando dinâmicas grupais; Reconhecer um 

referencial teórico e prático em Orientação Vocacional Profissional (OVP) através de uma visão que considera a 

relação homem-trabalho no seu contexto sócio-histórico e a promoção da saúde; Refletir sobre a questão da 

escolha profissional e a importância do trabalho de OVP nos diferentes espaços de atuação do psicólogo; 

Identificar instrumentos de trabalho: testes, inventários, atividades e técnicas em processos grupais para a 

realização das diferentes modalidades de intervenção em OVP; Elaborar uma proposta em OVP em seus aspectos 

informativos, psicodinâmicos e psicossociais; Vivenciar técnicas de Orientação Vocacional Profissional. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1 - Análise histórica da orientação vocacional/profissional no mundo e no Brasil. 

Histórico da Orientação Vocacional/Profissional no mundo (AIOSP) e a inserção da OVP no Brasil (ABOP). A 

identidade e o papel do orientador profissional. 

 

Unidade 2 - Aspectos teóricos da orientação vocacional/profissional. 

A pessoa que escolhe (o adolescente, o adulto) e a possibilidade de escolha. A Psicologia do Projeto e a influência 

da família. A genealogia, os mitos familiares e a questão da escolha profissional. 

 

Unidade 3 - As diferentes abordagens da OVP. 

OVP na Clínica: individual e grupos. OVP na Escola: Ensino Fundamental e Médio e Vestibular. OVP na 

Empresa: Planejamento de Carreira. Aspectos éticos específicos da OVP.  A fase diagnóstica ou de triagem e a fase 

de intervenção:  autoconhecimento enquanto investigação pessoal,  pesquisa sobre as profissões e sobre a realidade 

ocupacional. 

 

Unidade 4 - Técnicas específicas de OVP. 

Técnicas artísticas e de Dinâmica de Grupo e OVP. Genoprofissiograma, R-O, testes psicológicos. Planejamento 

por encontros em OVP. Informação e Orientação Profissional via INTERNET 

Bibliografia Básica: 

BOHOSLAVSKY, R. Orientação vocacional: a estratégia clínica. São Paulo: Martins Fontes. 

NEIVA, K.M.C. Processos de Escolha e Orientação Profissional. São Paulo: Vetor. 

SOARES, D. H. P. A Escolha Profissional: do jovem ao adulto. São Paulo: Summus. 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, K.M.C. Processos de Escolha e Orientação Profissional. São Paulo: Vetor. 

GIACAGLIA, L. R. A. Orientação vocacional por atividades: uma nova teoria e uma nova prática. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning. 

GIACAGLIA, L. R. A. Atividades para Orientação Vocacional. São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 

LEVENFUS, R. S; SOARES, D. H. P. Orientação Vocacional Ocupacional: novos achados técnicos e 

instrumentais para a escola, clínica e empresa. Porto Alegre: ARTMED. 

MAHL, A. C, S.; Dulce, H. P; NETO, E. O. Programa de Orientação Vocacional Intensivo: outra forma de fazer 

orientação vocacional. São Paulo: Vetor. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3987 - Psicopatologia II - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 7° Período 

 

Ementa: Transtornos de Ansiedade; Transtornos de Humor; Transtornos Esquizofrênicos; Dependência a 

Substâncias Psicoativas; Transtornos da Personalidade. 
Objetivo Geral: Identificar os transtornos mentais com suas classificações, explicações, sinais e sintomas; 

refletir criticamente sobre a questão da etiologia e do tratamento das doenças mentais tendo em vista sua 

complexidade biopsicossocial. 
Conteúdo Programático: 

 

Unidade 1: Transtornos Esquizofrênicos e Transtornos de Dependência a Substâncias Psicoativas;  
 
Unidade 2: Transtornos de Humor; 

  
Unidade 3: Transtornos de Ansiedade; 
 
Unidade 4: Transtornos da Personalidade. 
Bibliografia Básica: 
HOLMES, David S. Psicologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes Médicas. 

DALGARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Atenção em Saúde Mental. Marta Elizabeth de Souza. BH. 
Bibliografia complementar: 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual de diagnóstico e estatística de distúrbios mentais 

(DSM4- TR) Washington DC. 

KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Benjamin J. & Greeb, J.A. Compêndio de Psiquiatria: Ciências do 

Comportamento e Psiquiatria Clínica. Porto Alegre: Artmed. 

LANCETTI. A. Clínica Peripatética. São Paulo: Hucitec. 

PAIM, Isaias. Curso de Psicopatologia. São Paulo: Universitária. 

SIMS, Andrew. Sintomas da mente: introdução à psicopatologia descritiva. Porto Alegre: Artmed. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento 

da CID-10. Porto Alegre: Artes Médicas. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3988 - Psicologia Escolar I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 7° Período 

 

Ementa: As alternativas de estratégias e serviços de intervenção do psicólogo junto à comunidade escolar, 

bem como em contextos não-formais de ensino e aprendizagem.  Questões conceituais e históricas associadas 

a problemas de aprendizagem, bem como as questões endógenas, familiares, institucionais e sócio-culturais 

associadas a esses quadros. 
Objetivo Geral: Identificar os principais conceitos relacionados aos problemas de aprendizagem, formas de 

avaliação e intervenção do psicólogo escolar. 

 

Objetivos Específicos: Relacionar os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento; Conceituar de forma 

crítica os principais problemas de aprendizagem; Relacionar os principais temas discutidos em 

psicopedagogia e as controvérsias quanto a essa atuação profissional; Analisar os problemas de aprendizagem 

de acordo com o contexto sócio-histórico que os determinam; Propor e/ou executar programas de intervenção 

em Psicologia Escolar e Educacional. 
Conteúdo Programático  
Unidade 1: 
1.1- Aprendizagem e desenvolvimento. 1.2- A leitura, a escrita e o número. 1.3- Problemas de aprendizagem 

e problemas escolares: conceitos básicos. 

 
Unidade 2:  
2.1- Análise crítica sobre o conceito de distúrbios de aprendizagem. 2.2- Principais distúrbios de 

aprendizagem. 2.2.1- Distúrbios de leitura, escrita e aritmética. 2.2.2- Distúrbios de comportamento. 2.2.3- 

Distúrbios psicomotores. 2.2.4- Distúrbios da fala. 2.2.5- Distúrbios da saúde física. 2.2.6- A criança 

excepcional. 

 
Unidade 3:  
3.1. Psicopedagogia. 3.1.1- Definição. 3.1.2- Formas de avaliação psicopedagógica. 3.1.3- Formas de 

intervenção Psicopedagógica. 3.1.4- Controvérsias quanto à atuação profissional. 
 
Unidade 4:  
4.1- O contexto sócio-cultural da criança como determinante do problema de aprendizagem. 4.1.1- O papel da 

escola. 4.1.2- O papel da família. 
Bibliografia Complementar: 

CID-10: classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: diretrizes diagnósticas e de 

tratamento para transtornos mentais em cuidados primários. 

HOLMES, D. Psicologia dos transtornos mentais.  Porto Alegre: Artmed, 

LIMA, L. C.A escola como organização educativa: uma abordagem sociológica. Ed: Cortez  

MIZUKAMI, M.G.. N. Ensino, as abordagens do processo. São Paulo: EPU. 

WESCHLER, S. M. (Org.) Psicologia Escolar: pesquisa formação e prática. Campinas: Alínea. 
Bibliografia Complementar: 

CID-10: classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: diretrizes diagnósticas e de 

tratamento para transtornos mentais em cuidados primários. 

HOLMES, D. Psicologia dos transtornos mentais.  Porto Alegre: Artmed, 

LIMA, L. C.A escola como organização educativa: uma abordagem sociológica. Ed: Cortez  

MIZUKAMI, M.G.. N. Ensino, as abordagens do processo. São Paulo: EPU. 

WESCHLER, S. M. (Org.) Psicologia Escolar: pesquisa formação e prática. Campinas: Alínea. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3693 - Estágio Supervisionado IV - Obrigatória  

Carga Horária: 120h 

Curso/Período: Psicologia - 8° Período 

 

Ementa: Envelhecimento e seus tipos (normal, patológico, bem sucedido); Mitos e preconceitos no 

envelhecimento; Relações Sociais: Redes, Átomo social e suporte social; Qualidade de vida: conceito e 

questionário WHOQOL; Estatuto do idoso; Morte, perdas, luto. 

Objetivo Geral Oferecer aos estagiários a oportunidade para planejar, preparar e coordenar grupos de 

intervenções em saúde mental que colaborem com a promoção da qualidade de vida e prevenção de 

problemas afetivos, relacionais e sociais das pessoas envolvidas nos diferentes processos grupais. 

 

Objetivos Específicos: Oferecer aos estagiários a oportunidade para planejar, preparar e coordenar grupos de 

intervenções em saúde mental que colaborem com a promoção da qualidade de vida e prevenção de 

problemas afetivos, relacionais e sociais. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1 - Temas sobre envelhecimento (Capacitação): Envelhecimento e seus tipos (normal, patológico, 

bem sucedido); Envelhecimento e diversidade étnico-racial e social no Brasil; Mitos e preconceitos no 

envelhecimento; Relações Sociais: Redes, Átomo social e suporte social; Estatuto do idoso; Morte, perdas, 

luto. 

 

Unidade 2 - Supervisão dos casos atendidos. 

 

Unidade 3 - Avaliação do estágio. Orientação para confecção e entrega de relatório. 

Bibliografia Básica: 

BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras.  

NERI, A.L. Teorias Psicológicas do Envelhecimento. In: FREITAS, E. et al. Tratado de Geriatria e 

Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

PAPALÉO, N. M. Gerontologia: A velhice e o Envelhecimento em Visão Globalizada. São Paulo: Atheneu. 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, E.M.S. Gerontodrama: a velhice em cena: estudos clínicos e psicodramáticos sobre o 

envelhecimento e a terceira idade. São Paulo: Ágora.   

FALCÃO, D.V.S.; Dias, C.M. S. Maturidade e Velhice: Pesquisa e Intervenções psicológicas. Vol I e II. São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 

FREITAS, A. P. Envelhecimento e relações sociais: um estudo com pacientes psicóticos. Dissertação de 

Mestrado não publicada. Uberlândia. 

NERI, A.L.; YASSUDA, M.S. (org.) Velhice Bem-Sucedida: Aspectos afetivos e cognitivos. Campinas, São 

Paulo: Papirus. 

NETTO, J.P.P. Preparação para a Aposentadoria: Você já pensou sobre isso? São Paulo: LTR. 

WOLFF, S,H (org).Vivendo e Envelhecendo: recortes de práticas Sociais nos núcleos de vida saudável. RS, 

Unisinos. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 
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Plano de Ensino 

 
Disciplina: 3896 - Projeto de Pesquisa III - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 8° Período 

 

Ementa: Fundamentos éticos e científicos da pesquisa científica: aprofundando as reflexões; Atitudes na 

condução do trabalho científico; Técnicas de controle e de coleta de dados em função de projeto de pesquisa 

elaborado. Organização de dados: procedimentos e recursos para apresentação de dados. 

Objetivo Geral: Executar a coleta de dados do projeto de pesquisa, no caso de pesquisa empírica, de modo 

compatível com projeto elaborado ou com ajustes que venham a se evidenciar como necessários no processo 

de desenvolvimento do trabalho, com dados organizados de acordo com os objetivos propostos para o 

trabalho. 

 

Objetivos Específicos: -Produzir conhecimento de modo sistemático, de forma a complementar o 

conhecimento disponível, contribuindo para eliminação ou redução das lacunas identificadas e para melhoria 

da qualidade de vida em relação às necessidades identificadas, incluindo promoção de acesso, de todas as 

formas possíveis, a este conhecimento, para quem dele necessita e buscando transformá-lo em condutas 

humanas mais apropriadas para lidar com os aspectos da realidade a que se refere. -Realizar atividades de 

pesquisa correspondentes às etapas do processo de produção de conhecimento considerando exigências do 

método da Ciência, bem como o contexto em que estas atividades se desenvolvem; Analisar criticamente 

pesquisas científicas em suas etapas e componentes, a partir de referenciais normativos, legais e éticos; -

Raciocinar dedutiva e indutivamente, de acordo com a natureza dos fenômenos envolvidos, em situações de 

produção e uso do conhecimento científico; -Justificar opções metodológicas por delineamentos na realização 

de pesquisas; - Utilizar os diferentes meios de divulgação científica (impresso e digital) para localizar 

conhecimento psicológico disponível, no desenvolvimento de pesquisas e intervenções profissionais; -

Relacionar processos de conhecer científico e de intervenção profissional do psicólogo; -Avaliar a relevância 

de produzir conhecimento como etapa de intervenção profissional; -Sistematizar conhecimento como 

formação permanente para a capacitação profissional e como etapa de produção do conhecimento; -

Relacionar método científico e técnicas de pesquisa no contexto profissional; -Analisar, tratar, representar e 

apresentar dados como etapas do processo de produção de conhecimento e de intervenção; -Interpretar dados 

e construir argumentos como parte do trabalho do psicólogo; -Relacionar conhecimento, desenvolvimento 

social e intervenção profissional do psicólogo ao avaliar processos e fenômenos psicológicos. Comunicar o 

conhecimento produzido por meio de relatório e seminários. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: O campo de pesquisa. 

Definição e enquadramento. Procedimentos na coleta dos dados. Entrada no campo, estratégias e 

neutralidade. 

 

Unidade 2: Levantamento dos dados da pesquisa. 

Análise do contexto e do planejamento estratégico. Construção de tabelas e mapas de análise. Captação de 

dados; instrumentos e aplicabilidade. 

 

Unidade 3: Análise e interpretação de dados. 

Procedimentos. Resultados esperados e obtidos: avaliação. Análise crítica. 

 

Unidade 4: Elaboração do relatório de pesquisa. 

Procedimentos. Normas. Confecção. 

Bibliografia Básica: 

BRITO, L. M. T. (Org.) Temas de Psicologia Jurídica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 

COHEN, C.  Saúde Mental, Crime e Justiça.  São Paulo: EDUSP. 

FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Petrópolis, RJ: Vozes. 

Bibliografia Complementar: 

ALTOÉ, S. Infâncias Perdidas.  Rio de Janeiro: Xenon. 

_________.  Sujeito do Direito, Sujeito do Desejo.  Rio de Janeiro: Revinter. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069/90 (1990). São Paulo: Saraiva. 
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BRITO, L. M. T.  Separando. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 

GOFFMAN, E.   Manicômios, Prisão e Conventos.  São Paulo: Perspectiva. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3910 - Psicologia Escolar II - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 8° Período 

 

Ementa: Característica da Psicologia Escolar e níveis de prevenção. Psico-higiene e Psicologia Institucional. 

Técnicas e Métodos em Psicologia Escolar. Diagnóstico em Psicologia Escolar. 
Objetivo Geral: Oportunizar o reconhecimento de estratégias de atuação que possibilitem minimizar, atender 

e prevenir necessidades emergentes na prática escolar. 

 
Objetivos Específicos: Promover reflexões que fortaleçam a consciência crítica e ética desejáveis ao trabalho 
neste campo de atuação; proporcionar ao alunado uma visão abrangente da atuação do psicólogo em 
educação, sob uma perspectiva interdisciplinar; analisar os problemas de aprendizagem de acordo com o 
contexto sócio-histórico que os determinam. 
Conteúdo Programático  
Unidade 1: Realidade Brasileira: O sistema escolar brasileiro; Transdisciplinariedade; Avaliação educacional 

e clientela escolar; Educação “bancária” e educação libertadora; A família pobre e a escola pública; Interação 

professor aluno. 
 
Unidade 2: Psicologia Escolar como área de atuação do Psicólogo: A formação, a identidade e o exercício 

profissional do Psicólogo Escolar; Processo de Transformação da Psicologia Escolar; Elementos básicos para 

a atuação em psicologia escolar; Área de atuação do psicólogo escolar. 

 
Unidade 3: Queixa escolar: A queixa escolar e o predomínio de uma visão de Mundo; Análise Institucional; 

Planejamento Escolar; Atendimento á família; Oficinas Psicopedagógicas; Formação de Educadores. 
 
Unidade 4: Temas Específicos: Análise de pesquisas científicas: Psicologia Escolar e Arte; Psicologia 

escolar na creche; Processos diagnósticos; A escuta psicanalítica na escola; Psicologia escolar e a inclusão de 

pessoas com deficiência; Uma crítica a razão psicométrica. 
Bibliografia Básica: 
MACHADO, A.M; SOUZA, M.P.R. Psicologia Escolar: em busca de Novos Rumos. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 
MEIRA, M.E.M; ANTUNES, M.A.M. (orgs.). Psicologia escolar: teorias críticas. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 
WECHSLER, S. M. (org.). Psicologia escolar: pesquisa, formação e prática. Campinas: Alínea. 

Bibliografia Complementar: 
MALUF, M.R. (org.). Psicologia educacional: questões contemporâneas. São Paulo: Casa do 

PsicólogoMANTOAN, M.T.E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: Moderna. 

MEIRA, M.E.M; ANTUNES, M.A.M. (orgs.). Psicologia escolar: teorias críticas. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 
PATTO. M, H, S. A Produção do Fracasso Escolar – Histórias de submissão e rebeldia. São Paulo, Casa do 

Psicólogo. 
TANAMACHI, E.; SOUZA, M. P. R; ROCHA, MARISA, E. M. (org) Psicologia e Educação – desafios 

teórico-práticos. São Paulo, Casa do Psicólogo. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3917 - Teorias e Técnicas Psicoterápicas - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 8° Período 

 

Ementa: As modalidades psicoterápicas mais comuns, suas características, indicações e contraindicações; a 

psicoterapia e os agentes de mudança, modelo geral de psicoterapia; a avaliação do paciente, hipótese sobre a 

natureza psicológica do problema, condições de acesso à psicoterapia; princípios teóricos fundamentais em 

Psicanálise freudiana e winnicottiana, a técnica freudiana, a técnica winnicottiana, a clínica psicanalítica; 

aspectos conceituais básicos em psicoterapias breves, a técnica focal, intervenções do terapeuta e indicações; 

princípios teóricos fundamentais em Gestalt, o ser segundo a gestalt-terapia, a prática da gestalt-terapia. 

Objetivo Geral: Possuir as bases do raciocínio clínico engajado à necessidade de aliar avaliação criteriosa, 

indicação consciente e atuação responsável em psicoterapia, tendo como centro o paciente em todas as suas 

dimensões e a ciência da necessidade de conhecer abordagens psicoterápicas e diferentes técnicas e de utilizá-

las de forma ética. 

 

Objetivos Específicos: - Conhecer as modalidades psicoterápicas mais comuns, mecanismos de atuação e 

suas indicações. - Articular as teorias e técnicas psicanalíticas (freudiana e winnicottiana) e aplicar os 

conhecimentos na prática clínica. - Conhecer e identificar os princípios teóricos fundamentais da psicoterapia 

breve e suas diferentes aplicações práticas no campo da psicologia. - Compreender, analisar e aplicar os 

conhecimentos relacionados à teoria e à prática da Gestalt no campo de atuação do psicólogo. 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1: Psicoterapias. 

Modalidades. Características. Indicações e contraindicações. Processo psicoterápico e agentes de mudança. 

Modelo geral de psicoterapia. Avaliação do paciente. 

 

Unidade 2: Teorias e Técnicas em Psicanálise. 

Princípios teóricos fundamentais em psicanálise freudiana. Princípios teóricos fundamentais em psicanálise 

winnicottiana. A técnica freudiana. A técnica winnicottiana. A clínica psicanalítica. 

 

Unidade 3: Psicoterapias breves. 

Aspectos conceituais básicos. A técnica focal. Intervenções do terapeuta. Indicações. 

 

Unidade 4: A prática da Gestalt-terapia. 

Princípios teóricos fundamentais. O ser, segundo a Gestalt-terapia. A prática da Gestalt-terapia. 

Bibliografia Básica: 

DALGARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

HOLMES, David.S. Psicologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed. 

KAPLAN, H. I.; SADOCK, B. J. & Greeb, J.A. Compêndio de Psiquiatria: Ciências do Comportamento e 

Psiquiatria Clínica. Porto Alegre, R.S.: Artmed. 

Bibliografia Complementar: 

CORDIOLI, A. V. (Org.). Psicoterapias: abordagens atuais. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 

FIORINI, H. J. Teoria e técnica de psicoterapias. Trad. Maria Stella Gonçalves. Ed ampliada. São Paulo: 

Martins Fontes. 

FREUD, S. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: 

Imago. 

PAIM, Isaias. Curso de Psicopatologia. 22. ed. São Paulo: Universitária. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento 

da CID-10. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4105 - Estágio em Pesquisa - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 8° Período 

 

Ementa: As formas clássicas de classificação das pesquisas. Pesquisa pura e pesquisa aplicada. As etapas de 

um planejamento de pesquisa e o planejamento de uma intervenção clínica psicológica individual, grupal e/ou 

psicossocial. Definição do referencial metodológico de pesquisa a partir de uma intervenção clínica 

psicológica. O problema, a coleta, a avaliação, a análise e interpretação dos dados aliados a um processo de 

intervenção clínica em psicologia. Relato dos resultados. Normas e estratégias de compreensão e produção de 

textos científicos. Redação e apresentação de trabalhos científicos. Como fazer uma boa apresentação oral 
Objetivo Geral Atualizar a definição de pesquisa utilizando uma intervenção clínica psicológica individual, 

ou grupal e/ou psicossocial. 
 

Objetivos Específicos: - Rever as formas clássicas de classificação das pesquisas e definir a que melhor se 

aplica a uma pesquisa desenvolvida a partir de uma intervenção clínica psicológica; - Familiarizar com os 

conceitos científicos; - Identificar as etapas de um planejamento de pesquisa a partir de uma intervenção 

clínica psicológica; - Aprimorar as habilidades dos alunos referentes à elaboração de artigos científicos; - 

Capacitar o aluno para estruturar e realizar as diversas etapas de um trabalho científico: realizar pesquisa 

aliada a uma intervenção clínica psicológica e descrever os resultados da pesquisa na forma de publicações 

científicas; - Saber pesquisar para produzir conhecimento para a tomada de decisões no fazer profissional; - 

Saber apresentar os resultados (para clientes diversos); - Saber usar o tempo (definição de cronogramas). 
Conteúdo Programático: 
1. As formas clássicas de classificação das pesquisas. Pesquisa pura e pesquisa aplicada.  

2. As etapas de um planejamento de pesquisa e o planejamento de uma intervenção clínica psicológica 

individual, grupal e/ou psicossocial.  

3. Definição do referencial metodológico de pesquisa a partir de uma intervenção clínica psicológica.   

4. O problema, a coleta, a avaliação, a análise e interpretação dos dados aliados a um processo de 

intervenção clínica em psicologia.  

5. Relato dos resultados.  

6. Normas e estratégias de compreensão e produção de textos científicos.  

7. Redação e apresentação de trabalhos científicos.  

8. Como fazer uma boa apresentação oral. 

Bibliografia Básica: 
ANTÚNEZ, A. E. A. (Org.). Acompanhamento Terapêutico: Casos Clínicos e Teorias. 1.  São Paulo: Casa do 

Psicólogo Editora, 2011. V. 1. 216 p. 
MACEDO, M.M.; CARRASCO, L.K. (Con)textos de entrevista: olhares diversos sobre a interação humana. 

CASA PSICOLOGO. 
SILVARES, E. Atendimento Psicológico em Clinicas-Escola. Alínea.  
Bibliografia Complementar: 
BARLOW, D. Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos - Tratamento Passo a Passo. Artmed. 
CAMPOS, L.F.L. Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. Campinas: Alínea. 
CARVALHO, S.S. Acompanhamento terapêutico. Que clinica é essa?  
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 
PALOMBINI, A. de L. Acompanhamento Terapêutico na Rede Pública: a Clínica em Movimento. Porto 

Alegre: UFRGS. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 5168 - Ética Profissional - Obrigatório 

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia - 8° Período 
 

Ementa: Regulamentação da profissão de psicólogo e seu papel em movimentos sociais apoiados pela 

categoria através da Legislação dos Conselhos de Psicologia e do estudo do Código de Ética Profissional do 

psicólogo. 

Objetivo Geral: Conhecer e discutir o papel do psicólogo nos movimentos sociais que os conselhos apoiam; 

conhecer o Código de Ética Profissional do psicólogo e na aplicação nos diversos campos de atuação da 

Psicologia.  
 

Objetivos Específicos: Conhecer e respeitar a regulamentação da profissão de psicólogo, reconhecer a 

importância, o funcionamento e a participação nos Conselhos de Psicologia; 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Ética: Objeto, campo e definição. Moral: Objeto e definição, o moral e o factual, o individual e o 

coletivo. Ética, moral e religião; ética moral e política; ética moral e direito; ética moral e ciência; ética e a 

prática das virtudes. 
 

Unidade 2: Modos de subjetivação no ocidente e principalmente no Brasil: sobre as práticas e discursos 

psicológicos e suas interrelações com a ética. A gestação do espaço psicológico no século XIX: Liberalismo, 

Romantismo e Regime disciplinar. Da epistemologia à ética das práticas e discursos psicológicos. 
 

Unidade 3: A moral em uma perspectiva psicogenética. A moral e a ética, princípios fundamentais da 

concepção Kantiana da ética; noção de dever; imperativo categórico. Piaget a ética e a moral. Psicanálise: 

fundamentos primordiais: contribuição da cultura e sujeitos psicanalíticos; a ética em Freud. 
 

Unidade 4: Conselhos Regionais (CRPs). Sistema Conselho/Conselho Federal (CFP). Código de ética. Sobre 

o título de especialista. 
 

Unidade 5:  

As atribuições do psicólogo no Brasil. Ética e as práticas alternativas. Ética e uso de teses. -Ética e o 

atendimento via meios eletrônicos e telefone. Ética cidadania e profissão. 

Bibliografia Básica: 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. 4ªRegião (MG). Guia Para o exercício Profissional-Psicologia. 

Legislação. Belo horizonte. MG. 

VALLS, Á. O que é ética. SP, SP: Brasiliense. 

CARVALHO, L, CUNHA de. (Org.). A ética dos profissionais da saúde: coletânea de legislação. RJ, RJ: 

Forense. 

Bibliografia Complementar: 

FIGUEIREDO, L. C. Revisitando as psicologias: Da epistemologia à ética das práticas e discursos 

psicológicos. Petrópolis: Vozes. 

FIGUEIREDO, L. C. A invenção do psicológico: Quatro séculos de subjetivação 1500-1900. São Paulo: 

Educ: Escuta. 

FOUCAULT, M. Eu, Piere Riviere, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão.  

PASSOS, E. Ética e Psicologia - Teoria e Prática. Vetor. 

PEREIRA. A,L.A Dimensão Política na Atuação Profissional em Psicologia. São Paulo: Edusp. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 



  

                                                                                                                             Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 1 

Plano de Ensino 
 
Disciplina: 5218 - Seleção e Orientação Profissional - Obrigatória 

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia - 8° Período 

 

Ementa: Análise e compreensão dos diferentes conteúdos que envolvem a seleção e orientação profissional, bem 

como os impactos que acarretam para o desenvolvimento humano, não só no início da escolha como na sua 

continuidade enquanto carreira, e de que maneira o Psicólogo e a Psicologia podem auxiliar neste processo. 

Objetivo Geral: Identificar e diagnosticar necessidades de natureza técnica e psicossociais do indivíduo no que 

diz respeito ao seu projeto de carreira. Planejar, desenvolver e acompanhar processos de orientação profissional, 

utilizando do conhecimento e das técnicas da Psicologia, visando o bem estar biopsicossocial e o desenvolvimento 

do indivíduo, da organização e da sociedade. 

 

Objetivos Específicos: - Desenvolver senso crítico e ético quanto ao trabalho do Psicólogo na área de Seleção e 

Orientação Profissional; - Identificar o objetivo, proposta de trabalho e o papel do psicólogo neste processo e sua 

importância para a o indivíduo e o meio em que ele deseja atuar; - Discriminar e selecionar as técnicas utilizadas 

para realizar avaliação psicológica de indivíduos e de grupos e aspectos relacionados ao coaching; - Reconhecer a 

importância deste processo para a Organização e para a capacitação e desenvolvimento do potencial do indivíduo; - 

Diagnosticar, elaborar, desenvolver e acompanhar um programa e projetos de T&D individual, a partir de 

problemas humanos de ordem cognitiva, comportamental, técnica e afetiva, que venham impactar no desempenho 

do indivíduo e do meio no qual ele está inserido, principalmente nos que se relacionam ao desenvolvimento 

profissional. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Psicologia: papel, práticas e habilidades necessárias – Parte Teórica. 

Histórico e definição; Análise de mercado de trabalho e de RH; Profissões e perfis necessários à prática destas 

carreiras; Técnicas e recursos utilizados neste processo; Aspectos que envolvem o bem estar do indivíduo neste 

processo; A relação orientador e orientando: papéis e responsabilidades; Parecer, plano de desenvolvimento 

individua (PDI) e Feedback.   

 

Unidade 2: Seleção e Orientação Profissional: Psicologia: papel, práticas e habilidades necessárias – Parte 

Prática. 

Elaboração de um processo de seleção e orientação profissional: técnicas, sessões, formulários para observação, 

parecer, relatório e feedback, com respectivos objetivos e materiais necessários; Registro de todas as etapas do 

processo e respectivos resultados, conforme portaria 001/2009 do CFP; Apresentação do resultado final e 

considerações entre o planejado e o realizado, críticas e sugestões para aprimoramento. Identificar o papel do 

psicólogo/coaching. 

Bibliografia Básica: 

BARDUCHI, A. L. J., et al. Empregabilidade: competências pessoais e profissionais. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall. 

GRAMIGNA, M. R. Modelo de competências e gestão de talentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 

KRUMM, D. J. Psicologia do trabalho: uma introdução à psicologia industrial/organizacional. Rio de Janeiro: 

LTC. 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, D. T. R.; Lima, M. T.; Escalda, R. Escolha e Inserção Profissionais: Desafios para indivíduos, 

famílias e instituições, orientação profissional, teoria e técnica. Vetor. 

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: Compacta S.P. Editora Atlas.  

LE BORTEF, G. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre: Artmed. 

FRANÇA, A. C. L. Práticas de Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos. SP: Atlas.  

SOARES, D. H. P.; Dias, M. S. L. Planejamento de Carreira: Uma orientação para estudantes universitários. 

Vetor Editora. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3927 - Orientação Monográfica I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 9° Período 

 

Ementa: A disciplina visa instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento de um trabalho monográfico, 

seguindo os preceitos da Psicologia Científica. 
Objetivo Geral: Refletir sobre um tema em Psicologia, sistematizar o conhecimento sobre o tema e 

desenvolver uma monografia. 

Objetivos Específicos: Desenvolver um estudo bibliográfico levantar hipóteses ou pontos de reflexão. Seguir 

os passos do modelo monográfico compatível com a proposta de trabalho Redigir a monografia seguindo o 

modelo de trabalho proposto 

Conteúdo Programático: 
1. A disciplina é instrumental.  

2. O trabalho de orientação da monografia será realizado combinando seminários e discussões individuais, 

voltados para as demandas específicas de cada projeto, bem como o desenvolvimento de estudos 

específicos aprofundados, quer através da pesquisa bibliográfica e consequente contribuição pessoal, quer 

através de procedimentos experimentais.  

3. A sua realização dependerá da disponibilidade de professor-supervisor e da conveniência do estudo para a 

formação do aluno e para o desenvolvimento da psicologia. 

Bibliografia Básica: 

BREAKWELL, Glynis M. et. al. Métodos de pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: Artmed. 
CAMPOS, L.F.L Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. Campinas: Alínea. 

MOURA, Maria Lucia S. Manual de elaboração de projetos científicos. Rio de Janeiro: Eduerj. 

Bibliografia Complementar: 
CHAUI, Marilena. Convite a filosofia. São Paulo: Ática. 
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 

RODRIGUES, Aroldo. A pesquisa experimental em psicologia e educação. Petrópolis: Vozes 
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez 

TURATO, E. R. Tratado da Metodologia da Pesquisa Clínico-Qualitativa. Construção teórico-

epistemológica, discussão. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3929 - Abordagens Atuais da Prática Psicológica - Obrigatório  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 9° Período 

 

Ementa: Estudo teórico-prático dos fenômenos psicológicos; através de uma proposta interventiva pontual 

em áreas recentes da Psicologia ou através técnicas inovadoras, podendo estas serem aplicadas nas diversas 

modalidades institucionais, populacionais e de demandas, devendo ser associada à uma  postura ética e as   

habilidades e competências básicas para o perfil do psicólogo. 
Objetivo Geral: Estimular a reflexão e intervenção em situações problema em Psicologia, destacando a 

dinâmica e transformações dos fenômenos humanos em áreas e técnicas recentes e inovadoras.  

 
Objetivos específicos: -Favorecer a aproximação do aluno aos procedimentos científicos do planejamento de 

atividades de intervenção; -Possibilitar o exercício do domínio de instrumentos e estratégias interventivas em 

áreas recentes da Psicologia; -Familiarizar o aluno com os conceitos e a construção científica necessária num 

plano de ação; -Planejar e implementar propostas de intervenção que estejam de encontro as necessidades 

cientificas e das demandas das áreas envolvidas; -Orientar e desenvolver a capacidade investigativa e 

científica na direção da construção e aplicação de conhecimentos práticos; -Reconhecer, diagnosticar, 

analisar, planejar e executar intervenções, respaldando-se por referenciais teóricos pertinentes as propostas 

dos diversificados campos; -Identificar as etapas de um planejamento interventivo a partir de um respaldo 

teórico  e das necessidades das campo; -Favorecer a interface com os campos afins, demarcando a natureza e 

a especificidade do fenômeno psicológico e sua interação com fenômenos biológicos humanos e sociais; -

Assegurar um núcleo básico de competências que permitam a atuação profissional e a inserção do graduado 

em diferentes contextos; -Redigir inicialmente um plano de ação e posterior as intervenções um relatório 

obedecendo as normas técnicas e científicas; -Desenvolver a capacidade e a necessidade da realização de 

trabalhos interdisciplinares; -Desenvolver a habilidade de apresentar os resultados – devolutiva aos 

envolvidos; -Estruturar, aplicar e respeitar as propostas e cronograma do plano de ação. 
Conteúdo Programático: 
Análise e discussão de temas contemporâneos relevantes na área de teorias e sistemas psicológicos em relação 

às diferentes áreas de atuação e formação do psicólogo. 

Bibliografia Básica: 
CASTILHO, W. C. Nas Trilhas do Trabalho Comunitário e Social. Vozes. 
MAGALHAES, R.L. Aprendendo a Lidar com Gente - Relações Interpessoais no Cotidiano.  
SOUSA, L., FREITAS, M.F.Q., RODRIGUES, M.P Psicologia: reflexões im(pertinentes).  

Bibliografia Complementar: 
BARLOW, D. Manual Clinico dos Transtornos Psicológicos. Artmed.  

CRUZ, R.M. KUHNEN, A., TAKASE, E. Interações pessoa-ambiente e saúde. Casa do Psicólogo.  
LIPP, M.E., YOSHIDA, E.M. Psicoterapias breves nos diferentes estágios evolutivos.  
NICHOLS, M.P. & Schwartz, R.C. Terapia Familiar: Conceitos e Métodos. Porto Alegre: Artmed.  

PATTO, M.H.S. A cidadania negada: politicas públicas e formas de viver. Casa do psicólogo.  
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4191 - Orientação Metodológica para TCC I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia - 9° Período 

 

Ementa: Organização de dados: tratamento de dados para análise; procedimentos e recursos para 

apresentação de dados. Elaboração do Relatório Final da Pesquisa. Comunicação do conhecimento produzido, 

em veículos apropriados o tipo de conhecimento produzido e população-alvo pretendida. Relações entre 

projeto e relatório de pesquisa ou de intervenção profissional sobre processos comportamentais. 
Objetivo Geral: Produzir conhecimento de modo sistemático, de forma a complementar o conhecimento 

disponível, contribuindo para eliminação ou redução das lacunas identificadas e para melhoria da qualidade 

de vida em relação às necessidades identificadas, incluindo promoção de acesso, de todas as formas possíveis, 

a este conhecimento, para quem dele necessita e buscando transformá-lo em condutas humanas mais 

apropriadas para lidar com os aspectos da realidade a que se refere. 

 
Objetivos Específicos: -Organizar e analisar dados e informações coletadas sob controle das razões pelas 

quais esta atividade é relevante no processo de produção de conhecimento, em função da natureza das 

informações, recursos disponíveis, perguntas e objetivos da pesquisa e conhecimento disponível sobre os 

fenômenos e processos relacionados à pesquisa; -Capacitar o aluno para a elaboração e execução de uma 

pesquisa científica; -Relacionar processos de conhecer científico e de intervenção profissional do psicólogo; -

Avaliar a relevância de produzir conhecimento como etapa de intervenção profissional; -Sistematizar 

conhecimento como formação permanente para a capacitação profissional e como etapa de produção do 

conhecimento; -Relacionar método científico e técnicas de pesquisa no contexto profissional; -Analisar, 

tratar, representar e apresentar dados como etapas do processo de produção de conhecimento e de 

intervenção; -Interpretar dados e construir argumentos como parte do trabalho do psicólogo; -Relacionar 

conhecimento, desenvolvimento social e intervenção profissional do psicólogo ao avaliar processos e 

fenômenos psicológicos; Comunicar o conhecimento produzido por meio de relatório e seminários. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Técnicas de tratamento de dados (incluindo tratamento estatístico). 
Tabulação de dados: Formas de apresentação de dados; Recursos para apresentação de dados; Organização de 

Dados: relações entre dados, relação de dados com objetivos do trabalho, com o conhecimento disponível. 

 

Unidade 2: O Relatório de Pesquisa. 
Parte 1 ou Parte Introdutória: Capa; folha de rosto; folha da ficha catalográfica; folha do examinador; folha 

de dedicatória; folha de agradecimento; folha de apresentação; folha do sumário; resumo. 
Parte 2 ou Desenvolvimento do relatório: Introdução; justificativa; metodologia; resultados e discussão; 

considerações finais. 
Parte 3 ou Parte Referencial: Bibliografia; anexos e apêndices. 
 

Unidade 3: A Comunicação Científica. 
Bibliografia Básica: 
CARVALHO, Maria Regina, L.L. Repensando a formação do psicólogo: da informação á descoberta. São 

Paulo: Editora Alínea. 
DANCEY, Christine P., REIDY, John. Estatística sem matemática para psicologia: Usando SPSS para 

windows. Porto Alegre: Artmed. 
LEFÉVRE, Fernando, LEFÉVRE, Ana Maria Cavalcanti, TEIXEIRA, Jorge Juarez Vieira. O discurso do 

sujeito coletivo: uma abordagem metodológica em pesquisa qualitativa. São Paulo: Educs. 

Bibliografia Complementar: 
GONZALES REY, Fernando. (org.) Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos de construção da 

informação. São Paulo: Pioneira. 
LUDKE, Menga, & ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. (Temas Básicos 

de educação e Ensino) São Paulo: EPU. 
SIEGEL, Sidney, CASTELLAN JR., John. Estatística não paramétrica para ciências do comportamento. 

Porto Alegre: Artmed. 
PEREIRA, Júlio César Rodrigues. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as ciências 
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da saúde, humanas e sociais. São Paulo: Edusp. 
VANZIN, Arlete Spencer e NERY, Maria Elena da Silva. Metodologia da pesquisa em saúde: fundamentos 

para o desenvolvimento de pesquisas em saúde. Porto Alegre: RM&L. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4228 - Estágio Supervisionado V (Intervenções Psicológicas) - Obrigatória  

Carga Horária: 150h 

Curso/Período: Psicologia - 9° Período 

 

Ementa: Aplicação na prática dos conhecimentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho através do 

contato com ações políticas, econômicas, sociais, culturais, profissionais e pessoais suscitadas na relação 

homem e trabalho, no ambiente organizacional. Analisar o ambiente organizacional e suas variáveis, 

discutindo sobre elas e os aspectos biopsicosociais humanos no ambiente de trabalho/organizacional. Iniciar 

futuros profissionais na discussão de campos de pesquisa e aplicação sobre os conteúdos associados à 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas. 
Objetivo Geral Promover a interação entre o processo formal de ensino e as exigências práticas do mercado 

de trabalho, no que diz respeito à Psicologia Organizacional e do Trabalho, de modo a facilitar a 

aprendizagem profissional e sociocultural. Exercitar atividades inerentes ao Psicólogo Organizacional em um 

ambiente organizacional real, tais como: triagem e arquivo de currículos, entrevista de triagem, feedback 

sobre o resultado do processo seletivo, aplicação de testes, observação da condução de dinâmicas de grupo, 

entrevistas, correção de testes, elaboração de laudos; participação na elaboração da programação de 

treinamentos, observação da execução de treinamentos, entre outros. 
 

Objetivos Específicos: Compreender e apreender, a partir dos conteúdos teóricos e práticos da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, os fatores que interferem na relação homem e trabalho no ambiente 

organizacional e as consequências para o seu bem estar biopsicossocial e para o desempenho organizacional. 

Identificar e diagnosticar necessidades de natureza técnica e psicossociais do trabalhador, planejar, 

desenvolver e implantar projetos, utilizando do conhecimento e das técnicas da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho, visando o bem estar biopsicossocial e o desenvolvimento do trabalhador, da organização e da 

sociedade. Proporcionar a atuação do aluno nas diversas áreas de uso do conhecimento da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, como Recrutamento e Seleção; Treinamento e Desenvolvimento; Gestão de 

Cargos e Salários; Gestão de Desempenho; Diagnóstico, Análise e Intervenção: Clima Organizacional; 

Higiene e Segurança do Trabalho; entre outras. Refletir sobre a postura profissional do psicólogo 

organizacional, a partir de uma visão estratégica frente ao cenário, suas contingências e o significado do 

humano. Discutir questões atuais: mercado de trabalho, comportamento organizacional, gestão de pessoas e 

seus desafios. Desenvolver o olhar analítico e crítico frente às condições organizacionais culminando em uma 

proposta de intervenção para melhoria de resultados individuais, grupais e organizacionais. Exercitar a prática 

da teoria e das variáveis reais que permeiam o ambiente da Psicologia organizacional: cultura e clima 

organizacional, motivação e satisfação no trabalho, bem estar, gestão de pessoas, entre outros. 
Conteúdo Programático: 
1. O conteúdo programático é específico de cada supervisor de estágio. Os campos de estágios ofertados são:  
2. Área Clínica – Psicanalítica, Cognitivo Comportamental, Análise Transacional e Psicodrama; os 

atendimentos são feitos no NUPA – Núcleo de Psicologia Aplicada. 
3. Área Social - ONG’s, Centros de Convivência Cultural – CAP’s, APARU, ILP’s, Melhor em Casa; 
4. Hospitalar – Hospital Dom Bosco e Associação do Câncer; 
5.  Educacional – Orientação Vocacional/NUPA, Escolas Públicas e Privadas; 
6. Organizacional – Ser Humano, APARU, Orientação Profissional/NUPA; Coca-Cola, CDL, SELPE, 

Emploweer. 
Bibliografia Básica: 

CANGUILHEM, G. O Normal e o Patológico. (Trad. Carvalho, M. T. R. de) . Rio de Janeiro: Forense-

Universitária. 

CORDIOLI, A. V. Psicoterapias – abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas. 

DALGARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

Bibliografia Complementar: 

ALBERTI, S.; FIGUEIREDO, A.C. (org). Psicanálise e Saúde Mental: uma aposta. Rio de Janeiro: 

Companhia de Freud. 

ANASTASI, A.; URBINA, S. Testagem Psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.  

ARONSON, E., WILSON, T. D., AKERT, R.M. Psicologia Social. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 
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Científicos Editora S.A. 

BERLINCK, M.T. Psicopatologia fundamental. São Paulo: Escuta. 

FREUD, S. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: 

Imago. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3926 - Estágio Supervisionado VI (Intervenções Psicológicas) - Obrigatória  

Carga Horária: 150h 

Curso/Período: Psicologia - 10° Período 

 

Ementa: Aplicação na prática dos conhecimentos da Psicologia e suas abordagens para diagnóstico e 

intervenção psicológica nas áreas da psicologia clínica, organizacional, comunitária e escolar. Observar e 

analisar o indivíduo na sua construção biopssicossocial. 
Objetivo Geral Exercitar atividades inerentes ao Psicólogo em um ambiente clínico, organizacional, 

comunitário e escolar tais como: triagem e arquivo de currículos, aplicação de testes, observação da condução 

de dinâmicas de grupo, correção de testes, elaboração de laudos. 
 

Objetivos Específicos: Refletir sobre a postura profissional do psicólogo clínico, organizacional, comunitário 

e escolar, a partir de uma visão estratégica frente ao cenário, suas contingências e o significado do humano; 

Discutir questões atuais: mercado de trabalho, comportamento humano. Desenvolver o olhar analítico e 

crítico frente às condições individuais culminando em uma proposta de intervenção para melhoria de 

resultados individuais, grupais e sociais. Exercitar a prática da teoria e das variáveis reais que permeiam o 

ambiente da Psicologia organizacional, clínica, comunitária e escolar. 
Conteúdo Programático  
1. O conteúdo programático é específico de cada supervisor de estágio. Os campos de estágios ofertados são:  
2. Área Clínica – Psicanalítica, Cognitivo Comportamental, Análise Transacional e Psicodrama; os 

atendimentos são feitos no NUPA – Núcleo de Psicologia Aplicada. 
3. Área Social - ONG’s, Centros de Convivência Cultural – CAP’s, APARU, ILP’s, Melhor em Casa; 
4. Hospitalar – Hospital Dom Bosco e Associação do Câncer; 
5.  Educacional – Orientação Vocacional/NUPA, Escolas Públicas e Privadas; 
6. Organizacional – Ser Humano, APARU, Orientação Profissional/NUPA; Coca-Cola, CDL, SELPE, 

Emploweer. 
Bibliografia Básica: 
ANTÚNEZ, A. E. A. (Org.). Acompanhamento Terapêutico: Casos Clínicos e Teorias. São Paulo: Casa do 

Psicólogo Editora. V. 1. 216 p. 
KNAPP, P. Terapia Cognitivo Comportamental na Prática Psiquiátrica.  Artmed. 
ROBERT, L. L. Técnicas de Terapia Cognitiva- Artmed.  
Bibliografia Complementar: 
AFONSO, M L M. (org.) Oficinas em Dinâmica de Grupo: um método de intervenção psicossocial. São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 
ALBERTI, S.; FIGUEIREDO, A.C. (org). Psicanálise e Saúde Mental: uma aposta. Rio de Janeiro: 

Companhia de Freud. 
ANASTASI, A.; URBINA, S. Testagem Psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas Sul. 
NASIO, J-D. O prazer de ler Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

NERI, A. L. Desenvolvimento e Envelhecimento: perspectivas biológicas, psicológicas e sociológicas. 

Campinas: Papirus. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3928 - Orientação Monográfica II - Obrigatória  

Carga Horária: 45 

Curso/Período: Psicologia - 10° Período 

 

Ementa: Projeto monográfico que inclua tema, levantamento bibliográfico, problema, justificativa, método 

(de pesquisa: sujeitos; instrumentos, procedimentos ou teórico); resultados, análise dos resultados e 

conclusão. 
Objetivo Geral: Instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento de projetos monográficos - de pesquisa ou 

teórico, levando em conta os aspectos filosóficos, metodológicos e históricos. 
 

Objetivos Específicos: Identificar um tema para estudo; levantar um problema para estudo, buscar a 

bibliografia necessária para compreensão e aprofundamento; desenvolver a metodologia para o estudo, fazer 

o tratamento dos dados e analisá-los; redigir o relatório final. 
Conteúdo Programático: A disciplina é instrumental. O trabalho de orientação da monografia será realizado 

combinando seminários e discussões individuais, voltados para as demandas específicas de cada projeto, bem 

como o desenvolvimento de estudos específicos aprofundados, quer através da pesquisa bibliográfica e 

consequente contribuição pessoal, quer através de procedimentos experimentais. A sua realização dependerá 

da disponibilidade de professor-supervisor e da conveniência do estudo para a formação do aluno e para o 

desenvolvimento da psicologia. 

Bibliografia Básica: 
BREAKWELL, Glynis M. et. al. Métodos de pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: Artmed. 
CAMPOS, L.F.L  Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. Campinas: Alínea. 
CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de projetos empresariais: analise estratégia e estudo de 

viabilidade e plano de negócio. São Paulo: Atlas. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A.. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 

TOMASI, N. G. S.; YAMAMOTO, R. M.. Metodologia da pesquisa em saúde: fundamentos essenciais. 

Curitiba. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez 

SIEGEL, S., & CASTELLAN JR., J. Estatística não paramétrica para ciências do comportamento. Porto 

Alegre: Artmed. 

TURATO, E. R.. Tratado da Metodologia da Pesquisa Clínico-Qualitativa. Construção teórico-

epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3930 - Psicologia Hospitalar (Intervenções Psicológicas) - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Psicologia - 10° Período 

 

Ementa: Estudo da Psicologia da Saúde; saúde doença no setting hospitalar; a inserção do psicólogo na 

equipe multiprofissional, interdisciplinar. A dor, as perdas, a morte e o morrer. A humanização no hospital; 

distúrbios psicossomáticos.  Atendimento domiciliar. A família. A equipe e o paciente. Bioética. 

Objetivo Geral: Possibilitar ao educando a aquisição de conhecimentos específicos sobre saúde, doença  e a 

prática do psicólogo no contexto hospitalar desde a inserção do psicólogo no hospital bem como, as 

intervenções possíveis a partir da reflexão e estudo sobre a prática. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Abordagens teóricas: Psicanálise; cognitiva e comportamental. 

 

Unidade 2: Equipe multiprofissional X equipe interdisciplinar. Contrato onipotente. Interconsulta 

psicológica. A morte para o paciente, equipe e família. Psicoterapia breve no hospital geral. 

 

Unidade 3: Psiconcologia, teoria e técnica. Psicossomática, etiologia, teoria e técnica. Avaliação psicológica 

no hospital, teoria e técnica. Bioética: Teoria e o papel do psicólogo. 

 

Unidade 4: O paciente terminal teoria e técnica; o paciente crônico; a família; cuidados domiciliares. O 

profissional da saúde teoria e técnica. A humanização no contexto hospitalar. O psicólogo nas diversas 

unidades clínicas hospitalares. 

Bibliografia Básica: 

FIORINI, H. J. Teorias e técnicas de psicoterapias. Livraria Francisco Alves S. A. Rio de Janeiro. 

 ISMAEL, S. M. C. A prática psicológica e sua interface com as doenças. Casa do Psicólogo. 

SIMONETTI, A. Manual de psicologia hospitalar: o mapa da doença. Casa do Psicólogo.  

Bibliografia Complementar: 

BAPTISTA, M. N., & Dias, R. R. Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

FRANCO, M. H. P. (org.) Formação e rompimento de vínculos: o dilema das perdas na atualidade. Summus 

Editorial. 

KOVACS,M.J.:ESSLINGER.I. Dilemas Éticos. Edições Loyola. 

LANGE, E, S, N. Contribuições á Psicologia Hospitalar: Desafios e Paradigmas. Editora Vetor. 

SIMON, R. Psicologia clínica preventiva, novos fundamentos. Editora EPU.  

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4193 - Orientação Metodológica para TCC II - Obrigatória  

Carga Horária: 45 

Curso/Período: Psicologia - 10° Período 

 

Ementa: A busca do conhecimento, compreensão e intervenção no ambiente organizacional, nas relações de 

trabalho e social, tendo como base aspectos da Psicologia Organizacional, da Personalidade, Comunitária e da 

Saúde, percebendo-os como algo dinâmico e com interfaces comuns e próprias, pautando sua conduta 

profissional numa rigorosa postura ética e no exercício da cidadania, da valorização do ser humano em todas 

as suas dimensões e da concepção de homem como um ser em permanente devir, que se constrói num dado 

contexto sócio-histórico e na relação com o outro. Promover transformações pessoais e sociais significativas. 

Objetivo Geral: Capacitar o aluno para a atividade de pesquisa em psicologia; Aprofundar conhecimentos 

em um campo de interesse da psicologia; Contribuir para a elevação do nível de qualificação do egresso do 

Curso. 

 

Objetivo Específico: Produzir um artigo científico a partir da realidade e temática estudada. 

Conteúdo Programático  

1. As normas técnico-científicas de produção do Trabalho Acadêmico. 

2. Metodologia de produção de um Artigo Científico. 

3. Submissão, publicação e apresentação do Artigo Científico em revistas especializadas. 

4. Orientação da metodologia da disciplina, no que diz respeito às atividades práticas 

5. Desenvolvimento das etapas de produção do Artigo, conforme cronograma; 

6. Ética e Postura; 

7. Compromisso e pontualidade na entrega das etapas de produção do trabalho; 

8. Apresentação do Artigo Científico; 

9. Orientação. 

10. Apresentação do Artigo Científico na Revista Anual de Ciência – RAC/UNITRI. 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. São Paulo: Atlas. 

BREAKWELL, Glynis M. et. al. Métodos de pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: Artmed. 

FRANÇA, J La et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. rev. e aum.,  Belo 

Horizonte: Ed. da UFMG. 

Bibliografia Complementar: 

CAMPOS, L.F.L  Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. Campinas: Alínea. 

MEDEIROS, A Redação científica. São Paulo: Atlas. 

SIEGEL, S., & CASTELLAN JR., J. Estatística não paramétrica para ciências do comportamento. Porto 

Alegre: Artmed. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico.  São Paulo: Cortez. 

TURATO, E. R. Tratado da Metodologia da Pesquisa Clínico-Qualitativa. Construção teórico-

epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3942 - Psicologia Jurídica - Optativa  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia  

 

Ementa: Aspectos éticos, históricos e interdisciplinares da Psicologia Jurídica. Personalidade. Aparelho 

psíquico e comportamento humano. Lei simbólica e lei social. A Biologia, o desejo e a lei (interdição, 

incesto). Sexualidade. Família, casal e parentalidade. Adolescente e a lei. Compulsão e droga. Conflito intra e 

interpsíquico. Violência doméstica. Psicopatologia e a lei.  
Objetivo Geral: Oportunizar que o início da trajetória científica se dê através do estudo dos processos 

psicológicos, ou seja, da compreensão dos elementos da mente que oportunizem a análise da Saúde Mental, 

sua relação com as interdições da lei e restauração de cidadania nos vários contextos psicossocioculturais do 

indivíduo, em diferentes fases de sua vida. 
Conteúdo Programático  
1- Revisão teórica sobre a definição e o escopo do objeto de estudo da Psicologia Jurídica. 
2- Especificação de hipóteses sobre Dinâmica da Família, separação conjugal e Direito de Família. 
3- Violência doméstica, adoção e Adolescentes em conflito com a lei. 
4- Seleção e análise de casos de testes e análise do discurso latente e manifesto do sujeito em Psicologia 

Jurídica. 
5- Conhecimento do modo como as situações jurídicas se formalizam através de um processo jurídico  
Bibliografia Básica: 
BRITO, L. M. T. (Org.) Temas de Psicologia Jurídica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 

COHEN, C. Saúde Mental, Crime e Justiça.  São Paulo: Edusp. 

FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Petrópolis, RJ: Vozes. 

Bibliografia Complementar: 

ALTOÉ, S. Infâncias Perdidas.  Rio de Janeiro: Xenon. 

_________.  Sujeito do Direito, Sujeito do Desejo. Rio de Janeiro: Revinter. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069/90 (1990). São Paulo: Saraiva. 

BRITO, L. M. T.  Separando. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 

GOFFMAN, E.   Manicômios, Prisão e Conventos.  São Paulo: Perspectiva. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3948 - Fundamentos de Terapia Familiar e de Casal - Optativa 

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia 

 

Ementa: Analisar e compreender a família como sistema, sua psicodinâmica e as tarefas desenvolvimentais 

ao longo do ciclo da vida familiar, bem como conhecer e identificar métodos e técnicas de investigação e 

intervenção no sistema familiar nos vários campos de ação da psicologia. Desenvolver consciência crítica e 

reflexiva, fundamentada na teoria da complexidade enquanto facilitadora da prática da prática clínica na 

diversidade dos sistemas humanos. 
Objetivo Geral: Compreender a família como uma complexa unidade orgânica e sistêmica, estruturada 

através de uma rede de inter-relações, com vistas a subsidiar o trabalho o trabalho clínico com a família.  

 

Objetivo Específico: Desenvolver consciência crítica e reflexiva, fundamentada na teoria da complexidade 

enquanto facilitadora da prática do psicólogo clínico na diversidade dos sistemas familiares humanos. 
Conteúdo Programático  
Unidade 1: Bases Conceituais. 
-Pensamento sistêmico; teoria da comunicação; cibernética; família como sistemas; história da terapia 

familiar. 

 
Unidade 2: Família. 
-Tipologia de estruturas; subsistemas; fronteira; ciclo de vida familiar; papel; funções. 

 
Unidade 3: Casamento. 

-Visão sócio histórica; casamento (construção didática); casal contemporâneo; funções do casal; relação de 

casal e crescimento. 

 
Unidade 4: Construção do Sistema Terapêutico. 
-Sistema terapêutico; primeira sessão; diagnóstico sistêmico relacional; hipóteses relacionais; mito familiar; 

redefinição em terapia familiar. 

 
Unidade V: Modelos Teóricos. 
-Terapia familiar estrutural; terapia familiar experiencial; terapia familiar comportamental; terapia familiar 

psicanalítica; terapia familiar estratégica; terapia familiar construcionista; 
Bibliografia Básica: 
EVAN, I,B. & COLS. Os Segredos na Família e na Terapia Familiar. Editora: Artmed. 
LUIZ. C,O; MARIA,E.P, DO VALLE. Manual de terapia familiar. Editora: Artmed. 
NICHOLS, M.P. & Schwartz, R.C. Terapia Familiar: Conceitos e Métodos. Porto Alegre: Artmed. 

Bibliografia Complementar:  

CASEY, J. História da Família. Editora: Ática. 
CORREA, O. R. Casal e Família como paciente. São Paulo: Editora Escuta. 
MAGDALENA, R. Casal e Família como Paciente. São Paulo: Editora Escuta. 
COSTA, J. F. Ordem Médica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Graal. 
ROSEANE. M, S. Amor, casamento, família, divórcio e depois: Segundo as Crianças. Editora: Grupo 

Editorial Summus. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 5111 - Psicossomática - Optativa 

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia 

 

Ementa: Homem: ser psicossomático. Medicina psicossomática e Psicossomática: conceituação. Evolução 

histórica: do surgimento às abordagens atuais. Formação psicológica do profissional da área da saúde. 

Simbolismo dos sintomas. Aspectos dinâmicos da organização psicossomática do indivíduo e adoecimento.  

Relações humanas entre profissional e paciente. 

Objetivo Geral: Compreender a organização psicossomática do ser humano e a relação entre funcionamento 

psíquico e adoecimento/restabelecimento, obtendo visão diferenciada, para abordagem do paciente 

fisioterápico como sujeito de uma realidade dinâmica e evolutiva. 

 

Objetivos específicos: -Identificar o ser humano como unidade psicossomática, inserido  num  contexto 

biopsicossocial. -Compreender as bases originárias da Medicina psicossomática e da Psicossomática. -

Reconhecer a importância da evolução histórica da Psicossomática. -Compreender a importância da formação 

psicológica do profissional da área da saúde. -Interpretar os sintomas apresentados pelo paciente 

considerando o contexto biopsicossocial, bem como o momento histórico. -Identificar aspectos dinâmicos da 

organização psicossomática do indivíduo, a partir da visão da Psicossomática. -Discutir as relações humanas 

entre profissional-paciente e equipe de saúde, à luz da Psicossomática. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1 – Homem: ser psicossomático. 

-Manifestações fisiológicas e emoções. -Manifestações somáticas e conflitos. -Corpo-mente-contexto:visão 

psicodinâmica. 

 

Unidade 2 – Medicina Psicossomática e Psicossomática. 

-Uso do termo “psicossomático”. -Medicina psicossomática: conceituação. -Psicossomática: referências 

conceituais. 

 

Unidade 3 – Evolução histórica da Psicossomática. 

-Correntes iniciais: Psicanálise e Biologia. -Escola Psicossomática americana. -Escola de Psicossomática de 

Paris. -Escola de Boston. -Contribuições da Biologia, Neurofisiologia e Psicoimunologia. 

 

Unidade 4 – A formação psicológica do profissional. 

-Conhecimentos, habilidades e atitude profissional. -Identidade profissional. -Relação profissional-paciente. 

 

Unidade 5 – A experiência dolorosa. 

-Dor: conceituação. -Fatores envolvidos na experiência de dor: lesão tecidual, constituição pessoal, ambiente 

físico e cultural, estado emocional, significado simbólico da dor. -Conduta psicossomática e intervenção  do 

profissional. 

 

Unidade 6 – Aspectos psicossomáticos em quadros específicos. 

-Alexitimia e pensamento pré-operatório; Obstetrícia; Pediatria; Asma; Obesidade; Estresse e adoecimento; 

Cirurgia cardíaca; Câncer; Morte. 

 

Unidade 7 – Relações humanas na área da saúde. 

-Relações entre profissionais, entre profissional e paciente. -Sentimentos presentes nas relações (transferência 

e contratransferência). -Atitude terapêutica. 

Bibliografia Básica: 

ANGERAMI – CAMON, Valdemar Augusto (org.). Psicossomática e a psicologia da dor. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning.  

MELLO FILHO, Júlio de. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artes Médicas.  

MAGDALENA, R. Casal e Família como Paciente. São Paulo: Editora Escuta. 
Bibliografia Complementar: 

FERRAZ, Flávio Carvalho e VOLICH, Rubens Marcelo (orgs.). Psicossoma – Psicossomática Psicanalítica. 
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São Paulo: Casa do Psicólogo. 

MARTY, Pierre. A psicossomática do adulto. Porto Alegre: Artes Médicas do Sul. 

MCDOUGALL, Joyce. Teatros do corpo – o psicossoma em Psicanálise. São Paulo. Martins Fontes. 

MELLO FILHO, Júlio de. Concepção psicossomática: visão atual. São Paulo: Casa do Psicólogo.  

COSTA, J. F. Ordem Médica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Graal. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3937 - Estudos atuais em Psicologia Clínica - Optativa  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia  

 

Ementa: A disciplina visa inteirar o aluno das atualidades da práxis do psicólogo clínico. Aborda as 

inovações técnicas e teóricas solicitadas pelas próprias alterações da demanda. Enfoca especialmente a saúde 

pública, a atuação clínica em equipes multiprofissionais, interdisciplinares e transdiciplinares. Busca repensar 

a tradicionalidade da clínica nas atuais configurações político- teóricas que solicitam uma postura mais 

inventiva e coletiva. Para perfazer este trajeto da ementa inicia-se dos debates e críticas à psicologia clínica 

tradicional em situações diversas (hospitais, Programas de Saúde da Família, Centros de Atenção, Unidades 

de Saúde, Centros de Convivência entre outros) chegando a práticas da psicologia clínica atuais que já estão 

construídas e de solidamente embasadas. 

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento teórico e o conhecimento prático do aluno no campo da 

clínica atual, de forma que possa atuar contextualizadamente após finalizar sua formação. 

 

Objetivos Específicos: - Gerar capacidade de debater e criticar a postura engessada do psicólogo clínico em 

situações em que a mesma torna-o ineficiente ou inadequado. - Ampliar o leque de conhecimentos que podem 

servir de embasamento para se construir atuações contextualizadas nos diversos campos de intervenção do 

psicólogo clínico. - Levar a compreensão do papel do Psicólogo Clínico na saúde pública e em equipes 

multidisciplinares. - Promover uma contextualização teórico-prática da atuação clínica do psicólogo. - 

Possibilitar que o aluno compreenda a clínica na atualidade das políticas de saúde mental e serviço social no 

Brasil. 

Conteúdo Programático  

1- Uma crítica a psicologia clínica nos serviços de saúde e uma proposta de atuação (texto de Elza Dutra e 

Texto de Magda Dimenstein). 

2- A clínica da psicologia no campo da saúde pública com álcool e drogas e vulnerabilidade social de 

crianças e adolescentes. 

3- A psicologia clínica nos hospitais e instituições de saúde. 

4- A psicologia clínica e o trabalho em equipes interdisciplinares. 

5- A psicologia clínica e novas práticas: acompanhamento terapêutico, oficina de arte, oficinas de trabalho, 

visitas domiciliares, entre outras práticas atuais. 

Bibliografia Básica: 

ANGERAMI- CALMON, Valdemar Augusto. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo; Pioneira.  

DUTRA, Elza. Considerações sobre as significações da psicologia clínica na contemporaneidade. Estudos de 

Psicologia.  

LANACETTI, Antônio. A Clínica Peripatética. São Paulo: Hucitec. 

Bibliografia Complementar: 

DIMENSTEIN, Magda B. O psicólogo nas Unidades Básicas de Saúde: desafios para a formação e atuação 

profissionais. Estudos de Psicologia. 

Artigos pesquisados pelos próprios alunos. Dissertações e Teses sobre novas práticas como Acompanhamento 

terapêutico, Oficinas terapêuticas e redução de danos.  

ANGERAMI- CALMON, Valdemar Augusto. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo; Pioneira.  

DUTRA, Elza. Considerações sobre as significações da psicologia clínica na contemporaneidade. Estudos de 

Psicologia.  

LANACETTI, Antônio. A Clínica Peripatética. São Paulo: Hucitec. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3940 – Clínica da Psicose – Optativa  

Carga Horária: 45 

Curso/Período: Psicologia  

 

Ementa: A disciplina visa inteirar o aluno das possibilidades de uma clínica da psicose pela perspectiva 

psicanalítica. O aluno entrará em contato com os conceitos psicanalíticos de psicose, com especificidades da 

técnica e teoria da possível clínica da psicose. Lendo também a atuação clínica do psicólogo em casos de 

saúde mental considerados de gravidade. 
Objetivo Geral: Possibilitar que o aluno saiba como quais as bases metodológicas da clínica da psicose e que 

saiba colocá-la em prática caso necessário. 

 
Objetivos Específicos: - compreender o papel do Psicólogo na clínica da psicose. - comparar modelos 

teóricos na clínica da psicose. - capacitar o aluno a debater casos clínicos de psicose de forma que entendam a 

importância da supervisão e troca no desenvolvimento da clínica. - Possibilitar que o aluno compreenda a 

clínica da psicose na atualidade das políticas de saúde mental no Brasil. 
Conteúdo Programático: 
- A concepção freudiana das psicoses. Diferença e neurose. Paranoia & melancolia. Psicose e transferência. 

Os vínculos. O tratamento possível das psicoses.  

 
Bibliografia Básica: 
ALBERTI, S. Figueiredo, A. C.(orgs). Psicanálise e Saúde Mental: Uma aposta. Rio de Janeiro: Companhia 

de Freud. 
HERMANN, M. C. Acompanhamento Terapêutico e Psicose: articulador do real, simbólico e imaginário. São 

Bernardo dos Campos: Universidade Metodista. 

QUINET, Antônio. “Teoria e Clínica da Psicose”. RJ: Jorge Zahar. 2ºEd – Rio de Janeiro: Forense 

Universitária. 

Bibliografia Complementar: 
FREUD, S. Neurose e Psicose. ESB. Rio de Janeiro: Imago Editora. 

FREUD, S. Perda de Realidade na neurose e na psicose. ESB. Rio de Janeiro: Imago Editora. 

FREUD, S. Notas Psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia (Dementia 

Paranoides). ESB. Rio de Janeiro: Imago Editora. 

LACAN, J. De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. In: Escritos. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editores. 
QUINET, Antônio. “Teoria e Clínica da Psicose”. RJ: Jorge Zahar. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3951 - Tópicos Especiais em Psicologia - Optativa  

Carga Horária: 45 

Curso/Período: Psicologia 

 

Ementa: A clínica psicanalítica abordada com ênfase no método interpretativo. Definição do campo 

metodológico da psicanálise e suas possibilidades. Da clínica padrão no modelo de consultório e setting 

clássico à noção de clínica extensa, perspectiva investigativa da psique humana e suas produções a partir da 

utilização do método. 
Objetivo Geral: Aprofundar nos aspectos técnicos e metodológicos da clínica psicanalítica, considerando sua 

dimensão de clínica extensa. 
 

Objetivos específicos: - Contextualizar o surgimento da Psicanálise e sua ressonância nos dias atuais. - 

Conhecer as possibilidades de atuação da perspectiva psicanalítica por meio da clínica extensa; - Diferenciar 

técnica e método em Psicanálise; - Proporcionar ao aluno aprofundamento no método psicanalítico; - 

Desenvolver capacidades de atuação na área clínica. 
Conteúdo Programático: 
-Estudo aprofundado de tópicos específicos de maior interesse e importância em intervenções psicológicas 

nos diferentes ambientes e situações em que o psicólogo possa atuar. 
Bibliografia Básica: 

FREUD, S. Análise terminável e interminável. In: Edição de Standard brasileira das obras psicológicas 

completas Sigmund Freud. Vol. XXIII, Rio de Janeiro: Imago.  

HERRMANN, F. Clínica Extensa. In: Coord. Barone, L. M. C. A psicanálise e a Clínica Extensa: III 

Encontro psicanalítico da Teoria dos Campos. (p.17-31). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

JORGE, M. A. C. Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Zahar. 

Bibliografia Complementar: 

BAPTISTA, M. L. A. O método psicanalítico e o objeto da Psicanálise. In. Revista Brasileira de Psicanálise, 

vol. 34.  

FREUD, S. Obras completas. Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago. 

LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário de Psicanálise. Trad. Pedro Tamen. São Paulo: Martins 

Fontes. 

MINERBO, M. C(ã)o-terapeutas: o enquadre a serviço do método na análise de uma adolescente. In. O 

psicanalista: hoje e amanhã. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

TAFFAREL, M. A alta Teoria: uma proposta para a recorrente questão da teoria-prática. In: Coord. Barone, 

L. M. C. A psicanálise e a Clínica Extensa: III Encontro psicanalítico da Teoria dos Campos. (p.). São Paulo: 

Casa do Psicólogo. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 3949 - Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos - Optativa 

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia  

 

Ementa: O desenvolvimento estratégico dos Recursos Humanos (RH) na empresa, através de Treinamentos e 

Desenvolvimento. Os principais componentes da área de Treinamento e Desenvolvimento em RH. Contrato e 

trabalho em conjunto com consultorias. Tipos de treinamento e desenvolvimento. Técnicas de treinamento. 

Organização do treinamento: levantamento da necessidade, orçamento, local, objetivos, recursos, ferramentas, 

público alvo e avaliação de reação e de eficácia. Desenvolvimento de competências, treinamento voltado para a 

gestão por competências. Motivação humana. Criatividade. Desenvolvimento e treinamento de competências 

gerenciais. 
Objetivo Geral: Propiciar aos participantes uma visão geral e sistêmica da área de treinamento de Recursos 

Humanos, apresentando as práticas utilizadas nas organizações modernas, identificando suas relações com 

os níveis de satisfação no e com o trabalho. Elaborar e acompanhar programas de treinamento, 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e capacitação profissional. 
 
Objetivos Específicos: Identificar as principais características do Subsistema de Treinamento e 

Desenvolvimento de Pessoas; Compreender as principais diferenças entre um modelo tradicional de 

treinamento e a proposta da Gestão por Competências; Discutir o papel do gerente na formação de sua 

equipe de trabalho; Compreender as principais características de um Programa de Desenvolvimento 

Organizacional. 
Conteúdo Programático: 
1- O desenvolvimento estratégico dos Recursos Humanos (RH) na empresa, através de Treinamentos e 

Desenvolvimento.  

2- Os principais componentes da área de Treinamento e Desenvolvimento em RH. 

3- Contrato e trabalho em conjunto com consultorias.  

4- Tipos de treinamento e desenvolvimento.  

5- Técnicas de treinamento.  

6- Organização do treinamento: levantamento da necessidade, orçamento, local, objetivos, recursos, 

ferramentas, público alvo e avaliação de reação e de eficácia.  

7- Desenvolvimento de competências, treinamento voltado para a gestão por competências.  

8- Motivação humana. Criatividade. Desenvolvimento e treinamento de competências gerenciais 
Bibliografia Básica: 
BOOG, G. G. Manual de treinamento e desenvolvimento de pessoal. São Paulo: Makron Books. 

BORGES-ANDRADE, J.E., ABBAD, G.S., MOURÃO, L. (orgs) Treinamento, desenvolvimento e 

Educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed. 

SCHULER, R. S.; JACKSON, S. E. Gestão de recursos humanos: tomando posição para o século XXI. 

Comportamento Organizacional e Gestão, v.3, n.2. 

Bibliografia Complementar: 
ABBAD, G.; GAMA, A. L. G.; BORGES-ANDRADE, J. E. Treinamento: análise do relacionamento da 

avaliação nos níveis de reação, aprendizagem e impacto no trabalho. RAC, v.4, n.3, p.25-54, Jul./Set. 2000. 

ABBAD, G. Educação a distância: o estado da arte e o futuro necessário. Revista do Serviço Público, v.58, 

n.3, p.351. 

ALPERSTEDT, C. Universidades corporativas: discussão e proposta de uma definição. RAC, v.5, n.3, 

p.149-165, Jul./Set. 2001. 

BOHLANDER, G.; SNELL, S.; SHERMAN, A. Administração de recursos humanos. ed. São Paulo: 

Pioneira Thompson Learning. 

BORGES-ANDRADE, J. E. Desenvolvimento de medidas em avaliação de treinamento. Estudos de 

Psicoloigia (Natal), v.7, nspe, p.31-43. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 4465 - Toxicomanias - Optativa  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Psicologia  

 

Ementa: A disciplina visa a interar o aluno sobre os tóxicos mais comumente utilizados em nossa sociedade, 

seus efeitos, a abstinência e os danos gerados assim como os cuidados atuais para com os aditos em álcool e 

outras drogas.  Trata-se de uma disciplina que discute ao mesmo tempo as drogas como problema social, 

como problema psico-orgânico individual e a política atual de prevenção e de redução de danos. 

Objetivo Geral: Levar o aluno a compreender os processos psicossociais que levam o sujeito a usar e 

depender de drogas e assim poder atuar de forma a prevenir e reduzir danos a saúde do sujeito e população. 

 

Objetivos Específicos: - compreender o papel da Psicologia no campo Alcool a outras drogas, tanto política 

quanto clínica. - complexizar a dinâmica do processo de adição entendendo o papel da sociedade, dos 

governantes, da família e do sujeito no processo. - desmistificar a visão preconceituosa em relação a drogas e 

propor reflexões sobre os diversos contextos em que a droga surge como remediador das dificuldades da vida. 

Conteúdo Programático: 

1- Desmistificando a dependência química: a ética da clínica peripatética. 

2- Condições de existência social e a clínica peripatética. 

3- Conceitos comuns nos estudos sobre álcool e outras drogas: adição, abuso, dependência, abstinência, 

tolerância, redução de danos e abstinência total. 

4- Políticas atuais de Saúde Mental no Campo Álcool e Outras Drogas (incluindo tabaco). 

5- Drogas lícitas e ilícitas e a questão social. 

6- Psicoativos mais comuns lícitos e ilícitos, efeitos e cuidados, prevenção e tratamento. 

7- Redução de Danos. 

Bibliografia Básica: 

Lancetti, A. A clínica Peripatética. Hucitec: São Paulo. 

CIRINO, Oscar; MEDEIROS, Regina. Álcool e outras drogas: escolhas impasses e saídas possíveis. Belo 

Horizonte. Editora: Autêntica, 

PINHO, P. H; OLIVEIRA, M. A. F. de; ALMEIDA, M. M. A reabilitação psicossocial na atenção aos 

transtornos associados ao consumo de álcool e outras drogas: uma estratégia possível?. Revista de Psiquiatria 

Clínica, v. 35, p. 82-88. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Coordenação Nacional de DST/Aids.  

A Política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Ministério da 

Secretaria Executiva, Coordenação Nacional de DST e Aids. – Brasília: Ministério da Saúde.  

BRASIL. Secretaria nacional de políticas Sobre Drogas. Drogas: cartilha álcool e jovens. Brasília: presidência 

da república, Secretaria nacional de Políticas sobre Drogas. 

Artigos científicos publicados em revistas, periódicos, online, jornais, entre outros. 
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Disciplina: 2134 – Direitos Humanos – Optativa 

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia  

 

Ementa: 1. Teoria Geral dos Direitos Humanos; 2. Precedentes históricos do processo de internacionalização dos 

Direitos Humanos; 3. A estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos Direitos Humanos; 4. A 

Constituição Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil; 5. A Constituição de 1988 e os Tratados 

Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. 6. Direitos Humanos e cidadania no Brasil. 

Objetivo Geral: Compreender criticamente o fenômeno de afirmação histórica dos Direitos Humanos (fase das 

Declarações) até a presente temática de organização de procedimentos e tribunais gerais (fase de efetivação) com a 

organização do Direito Internacional dos Direitos Humanos, bem como suas garantias na ordem interna de cada 

Estado Nacional. 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1 - Teoria Geral dos Direitos Humanos. 

Definições; Natureza Jurídica; Regime Jurídico dos Direitos Humanos. 
 

Unidade 2 - Precedentes históricos do processo de internacionalização dos Direitos Humanos. 

Primeiros Precedentes do Processo de Internacionalização dos Direitos Humanos - o Direito Humanitário, a Liga 

das Nações e a Organização Internacional do Trabalho; A Internacionalização dos Direitos Humanos - o Pós 

Guerra; A Carta das Nações Unidas de 1945; A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; 

Universalismo e Relativismo Cultural. 
 

Unidade 3 - A estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos Direitos Humanos. 

Introdução; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais; Demais Convenções Internacionais de Direitos Humanos - Breves considerações sobre o 

Sistema Especial de Proteção; Tribunal Penal Internacional e a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime 

de Genocídio; Breves considerações sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos; A Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; A Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
 

Unidade 4 - A Constituição Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil. 

O Processo de Democratização no Brasil e a Constituição Brasileira de 1988; A Constituição Brasileira de 1988 e a 

Institucionalização dos Direitos e Garantias Fundamentais; Os Princípios Constitucionais a reger o Brasil nas 

Relações Internacionais. 
 

Unidade 5 - A Constituição de 1988 e os Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos.  

Breves Considerações sobre os Tratados Internacionais; O Processo de Formação dos Tratados Internacionais; A 

Hierarquia dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos; A Incorporação dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos; O Impacto Jurídico dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no 

Direito Interno Brasileiro; A Emenda Constitucional 45/2004 e os tratados internacionais de direitos humanos. 
 

Unidade 6 - Direitos Humanos e cidadania no Brasil. 

Bibliografia Básica: 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. Saraiva. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. Saraiva. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Saraiva. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência. Atlas. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de direitos humanos. Atlas.  

SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado. 

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Mercosul: direitos humanos, globalização e soberania. Del Rey. 

VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. Atlas. 
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Disciplina: 6433 – Língua Brasileira de Sinais – Optativa 

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Psicologia  

 

Ementa: Introdução: 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. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-

espacial. 

Objetivo Geral: Capacitar os futuros profissionais para utilizarem a Libras como língua de instrução e 

comunicação com os surdos, ampliando o conhecimento sobre a gramática da Língua Brasileira de Sinais 

LIBRAS. 

 

Objetivos Específicos: Desenvolver no profissional a habilidade para trabalhar com a transversalidade em 

termos de temática e de competências e compreensão das diferenças; Formar um profissional com atitudes 

éticas com relação a si mesmo e à sociedade; Capacitar os futuros enfermeiros para utilizarem a Libras como 

língua de instrução e comunicação com os surdos. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução ao Estudo de LIBRAS. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e sócio-

antropológicos da surdez. Alfabeto manual ou dactilológico. Sinal-de-Nome. Características básicas da 

fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não-manuais. 

Praticar Libras: o alfabeto, Expressões manuais e não manuais. 

 

Unidade 2: As Múltiplas Linguagens. Sistematização do léxico: Números. Expressões Socioculturais 

positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas etc. Expressões socioculturais negativas: desagrado, 

impossibilidade etc. Introdução à morfologia da Libras: nomes substantivos e adjetivos, alguns verbos e 

alguns pronomes. Praticar Libras: diálogos curtos com vocabulário básico. 

 

Unidade 3: Sociolinguística em LIBRAS. Noções de tempo e de horas. Aspectos Sócio linguísticos: variação 

em Libras. Noções da sintaxe de Libras: frases afirmativas e negativas. Praticar Libras: diálogo e conversação 

com frases simples. 

Bibliografia Básica: 
HONORA, Marcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais. Ciranda cultural. 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. Pearson. 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Bibliografia Complementar: 
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 
COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João Pessoa: Arpoador. 
SOUZA, Reguba Maria de. Educação de surdos. Summus editorial. 
MOURA, Maria Cecilia (org.) Educação para surdos: práticas e perspectivas II. 
SACKS, Oliver W Obra: Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 

 


