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CURSO: Psicologia 

Turno: INTEGRAL ER-2021/1

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo Unidade curricular 

Seminários em Psicologia 

Departamento 

DPSIC 

Período 

1º

Carga Horária 
Código CONTAC 

Teórica 

36 

Prática Total 

36 

Tipo Habilitação / Modalidade 

Remota
Pré-requisito Co-requisito 

EMENTA 
Apresentação, por parte do corpo docente, das principais áreas de atuação, perspectivas teóricas e 
abordagens em Psicologia. Interlocuções com a prática psicológica contemporânea. Foco nas 
contribuições da Psicologia como instrumento de diálogo, compreensão e intervenção no contexto 
regional e brasileiro. 

OBJETIVOS 
1. Apresentar, a partir das perspectivas teórico-práticas que constituem o curso de Psicologia da

UFSJ, as principais áreas de atuação, abordagens teórico-práticas;

2. Proporcionar aos discentes conhecimento inicial sobre as abordagens, áreas de atuação e

práticas dos docentes;

3. Fornecer subsídios para verificar a relevância da Psicologia como instrumento de diálogo,

compreensão e intervenção  nos contextos regional e brasileiro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Temáticas 

- Orientações iniciais sobre o curso.

- Diversidade do campo teórico e de atuação.

- Perspectivas teóricas na Psicologia da UFSJ.

- Áreas de atuação contemplados pelo curso da UFSJ.

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES 

A proposta é de apresentações por parte do corpo docente dos diversos campos prático-

teóricos de atuação do Psicólogo mais especificamente contemplados na UFSJ. A disciplina 

terá dois encontros introdutórios e em seguida contará com a participação de diversos 

docentes do curso. Encontros síncronos semanais para apresentação dos docentes, debates e 

dúvidas, que de acordo com a autorização de cada um serão gravados e disponibilizados em 

áudio ou vídeos.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Durante o semestre o aluno poderá perfazer 10 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

 Manutenção de diário no Portal Didático sobre as apresentações, vistas de forma

síncrona ou assíncrona - 6 pontos (um ponto por entrada no diário, seis entradas no

diário de nove apresentações).

 Carta sobre os conteúdos que mais os interessaram - 4 pontos.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
INSTITUÍDA PELA LEI N

O 
10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

2/2 

Em cada atividade será considerada a relação que o estudante fará entre a teoria e a prática, a 

abordagem do conteúdo estudado e a análise crítica desenvolvida pelo mesmo. 
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