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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PSICOLOGIA 
 
 

I -APRESENTAÇÃO 
 

O Colegiado do Curso de Psicologia da  UFSJ, a partir do trabalho da Comissão de 
Modernização Curricular, composta por alguns dos seus membros, professores e 
representantes dos alunos, propõe a mudança do seu projeto pedagógico, tendo em vista as 
exigências das Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo MEC para os cursos de graduação 
em Psicologia, aprovadas pelo Parecer CNE/CESS 072/2002, em consonância com as 
normas previstas na Resolução 001/2003 do Conselho Acadêmico e no Regimento Geral da 
UFSJ. 
 O projeto pedagógico elaborado, tendo em vista a necessidade de atualização da 
filosofia e da estrutura do curso, visa a responder às novas demandas da sociedade e 
contemplar tanto a revisão das matrizes conceituais do saber psicológico quanto a 
instrumentalização do futuro psicólogo. 

Esse projeto  contribui para a flexibilização do currículo, não somente permitindo 
adaptações às condições institucionais e às necessidades regionais, mas garantindo uma 
formação plural e generalista, eticamente comprometida com a melhoria da qualidade de 
vida e que preserva  a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Cabe ressaltar que, como o Departamento de Psicologia, em conjunto com outros 
departamentos da Instituição, já elaborou uma proposta de mestrado em Psicologia, busca-
se garantir, com a modernização curricular, a permanente integração entre graduação e pós-
graduação.  

Esse projeto pedagógico inclui ainda um novo Sistema de Avaliação Periódica do 
Curso de Psicologia, que visa a uma constante melhoria de suas condições de oferta, a 
partir da avaliação periódica  integrada, envolvendo a percepção que os professores, alunos 
e coordenadoria apresentam a respeito de suas condições de funcionamento. 

O Curso de Psicologia é oferecido em dois turnos, um integral e o outro noturno, 
que envolvem a formação do aluno em 10 períodos letivos e 13 períodos letivos, 
respectivamente. São oferecidas 30 (trinta) vagas para cada turno, no processo seletivo de 
ingresso no curso.  

Para cada turno, a estrutura do projeto pedagógico envolverá a formação do aluno 
em um Núcleo Comum e em um Perfil Profissionalizante de Formação do Psicólogo.  

O Núcleo Comum visa à formação de competências e habilidades básicas em alunos 
de Psicologia. O Perfil Profissionalizante visa ao desenvolvimento das competências e 
habilidades necessárias à formação do profissional Psicólogo, nas diferentes áreas de 
atuação profissional e em diversos contextos sociais.  A Formação do Psicólogo se estrutura 
em duas Ênfases Curriculares, que permitem a flexibilização do curso, possibilitando ao 
aluno optar por uma ou duas destas Ênfases no aprofundamento de sua formação.  

Esse projeto apresenta a seguir a descrição das condições de oferta do curso de 
Psicologia, a descrição dos objetivos e das competências e habilidades do Núcleo Comum e 
do Perfil de Formação do Psicólogo, as atividades acadêmicas a serem realizadas pelos 
alunos no decorrer do curso, a matriz curricular, que contém as disciplinas do curso, assim 
como o ementário, a carga horária, o conteúdo programático e os pré-requisitos das 
disciplinas e estágios. 
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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em pouco mais de quarenta anos de regulamentação da profissão do Psicólogo no 
Brasil, ainda nos perguntamos qual é a contribuição específica da Psicologia para a nossa 
sociedade em seus diferentes segmentos e instituições. Desde a sua constituição como saber 
independente, com objeto próprio distinto da Filosofia, da Sociologia, da Antropologia e da 
Fisiologia, tem sido constante o questionamento do estatuto científico do saber produzido 
neste campo, com reflexos imediatos na discussão das diretrizes para a formação deste 
profissional. O debate em torno desse tema divide associações profissionais, conselhos, 
órgãos representativos da classe, instituições de excelência na formação do psicólogo1. 
Nesse cenário, posições divergentes se manifestaram, de um lado, algumas associações 
corroborando o trabalho da Comissão de Especialistas de Ensino de Psicologia encarregada 
da proposta de Diretrizes Curriculares, e, de outro, outras associações convocando os 
profissionais e, sobretudo, os responsáveis pelo processo de formação a debater novamente, 
em âmbito nacional, as diretrizes fundamentais para a formação em Psicologia2. 

Muito se tem escrito a respeito da diversidade de formas de conceber o objeto de 
estudos da Psicologia3 (Kahhale, 2002). No entanto, apesar da fragmentação que caracteriza 
os conflitos epistemológicos desse campo do saber, acredita-se na possibilidade de 
encontrar fios condutores que apontem para sínteses possíveis entre diferentes campos e 
perspectivas de atividade. Nesta direção, a prática de extensão e de pesquisa desenvolvida 
nos últimos anos pelos diferentes grupos de pesquisa do Departamento de Psicologia tem 
apontado, apesar das diferenças teórico-metodológicas, a possibilidade de construção de 
princípios éticos norteadores, fundados numa compreensão crítica das condições de 
inserção objetiva de diferentes categorias de sujeitos no mundo contemporâneo, que 
definem modos de subjetivação singulares, dando sentido ao mundo da vida.  

Não se trata, por um lado, de reificar velhas fórmulas de compreender as relações 
existentes entre os modos de inserção concretos na sociedade e os processos de 
subjetivação que conferem aos primeiros um poder de explicação totalizante. Por outro 
lado, não se trata de recolocar na ordem do dia velhas utopias transformadoras que se 
tornaram hegemônicas em nosso campo durante as últimas décadas. Trata-se, tão somente, 
de trabalhar para a formação de sujeitos e profissionais mais conscientes das condições de 
opressão que atravessam e marcam o social, locus privilegiado da emergência de 
contradições, disputas, violências, alienação e subversão do sujeito.  

Parte-se do pressuposto de que a compreensão das contradições que caracterizam o 
mundo contemporâneo é condição essencial para a criação de espaços cooperativos de 
trocas que possam produzir transformações possíveis, onde a atuação intencional de 

                                                        
1 Entre as mais importantes pode-se citar a USP, a PUC/SP, a UFMG, a UNB, a UFRGS e a UFPE, entre 
outros centros importantes de produção de conhecimento na Psicologia. 
2 Importante lembrar que não existe consenso nacional a respeito dessa questão, o que, por um lado, nos deixa 
com maior liberdade para a construção de um projeto próprio, de outro, acentua a inquietação da Comissão 
responsável pela elaboração deste Projeto de reformulação, uma vez que sabemos antecipadamente de seu 
caráter provisório. 
3 O último texto publicado no Brasil explorando essa temática da diversidade na Psicologia e fazendo uma 
tentativa muito produtiva de diálogo entre diferentes abordagens e perspectivas de análise nesta disciplina foi 
organizado por KAHHALE, Edna Peters, intitulado: A diversidade da Psicologia: uma construção teórica 
(São Paulo: Cortez Ed., 2002).    
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transmissão e elaboração de conhecimentos aponta para um cenário mais digno da vida 
humana.  

O Novo Currículo, que está sendo apresentado, é resultado de um amplo processo 
de reflexão de professores e alunos do curso de Psicologia da UFSJ relativo ao ensino, 
pesquisa e extensão na graduação em Psicologia.  

A perspectiva generalista que permeia este projeto busca articular os conhecimentos 
psicológicos fundamentais à prática das diferentes áreas de atuação profissional bem como 
a ampliação do espaço de participação do aluno em sua própria formação. 

 
 

III - JUSTIFICATIVA   
 
O Curso de Psicologia  tem apresentado, nos últimos doze anos,  a maior demanda 

relativamente aos demais cursos da Instituição, com uma taxa de 20 a 22 candidatos por 
vaga nos anos de 2001 e 2002. Atende a uma população diversificada quanto ao nível 
sócio-econômico, ocupacional e procedência. Uma  vez que o curso está estruturado em  
dois turnos, integral e noturno, permite atender alunos trabalhadores que dispõem, portanto, 
apenas do horário noturno para sua formação universitária. 

O Curso tem apresentado boas condições de oferta, tendo em vista sua classificação 
nas avaliações realizadas pelo MEC, que tem se mantido no conceito B. O Departamento de 
Psicologia tem tido como política, nos últimos anos, um investimento na capacitação de 
seus docentes e conta atualmente com 7 (sete) doutores, 5 (cinco) mestres e 1 (um) 
especialista,  8 (oito) docentes cursando o doutorado e  2 (dois) cursando o  mestrado, num 
total de 24 (vinte e quatro) docentes. 

O curso de Psicologia dispõe de uma  infra-estrutura adequada e  necessária para a 
realização das atividades acadêmicas dos alunos. Além das salas de aula disponibilizadas 
regularmente para as turmas integrantes dos dois turnos, o Curso de Psicologia conta com a 
seguinte infra-estrutura para o seu funcionamento, descrita a seguir. 

 
Laboratórios de Ensino:  A infra-estrutura de laboratórios de ensino conta com  um 

espaço físico adequado para a realização das aulas práticas das disciplinas obrigatórias 
básicas do curso, referentes ao ensino dos processos básicos de aprendizagem e ao ensino 
dos conceitos básicos necessários à interface da Psicologia com a Biologia. Esta infra-
estrutura inclui dois laboratórios de ensino, descritos abaixo. 

O Laboratório de Neuroanatomia, Neurofisiologia e Percepção, possui 9 (nove) 
maquetes neuro-anatômicas desmontáveis do cérebro humano, sendo duas monocromáticas 
e sete coloridas  indicando as áreas funcionais  do cérebro, uma maquete da medula 
espinhal ampliada seis vezes e uma maquete da coluna vertebral lombar, peças anatômicas 
do cérebro humano, quatro posters anatômicos do cérebro, além de um equipamento 
elétrico para registro das funções fisiológicas de ECG,  EEG, EMG e GSR. Possui ainda o 
seguinte material para o estudo de processos perceptuais: uma maquete  do ouvido humano 
ampliada três vezes, uma maquete do nariz humano, um  modelo em bloco da pele 
ampliada 70 vezes, indicando os receptores sensoriais, uma maquete desmontável do olho 
humano e quatro posters dos orgãos dos sentidos 

O Laboratório de Psicologia Experimental possui 15 (quinze) Câmaras 
Experimentais contendo os equipamentos eletrônicos (caixas de Skinner) necessários para a 
realização das  aulas práticas referentes ao ensino dos processos básicos de aprendizagem, 
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através do estudo do comportamento animal. Esse laboratório conta também com um 
labirinto em "T" elevado, assim como um biotério para os ratos albinos utilizados nas aulas 
práticas.  

 
Laboratórios de Pesquisa: O Departamento de Psicologia contempla dois 

laboratórios de pesquisa, dos quais participam os alunos do curso, envolvidos nas 
atividades de estágios supervisionados, iniciação científica e extensão universitária.  

O Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental, LAPSAM, vem desenvolvendo há  
doze anos atividades de pesquisas e extensão no Departamento de Psicologia. Conta com 
dois grupos de pesquisa registrados no CNPq:  1. O Grupo de Pesquisa em Saúde Mental e 
Reinserção Social e 2. O Grupo de Pesquisa em Distúrbios do Desenvolvimento. Possui  
uma sala contendo espelho unidirecional para observação do comportamento e duas salas 
para as atividades conjuntas dos alunos,  contendo 6 computadores e equipamento 
audiovisual completo, incluindo câmera, vídeo e televisão. Conta ainda com 7 salas de 
professores, equipadas com computadores utilizados pelos professores e alunos. 

O Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial, LAPIP, vem desenvolvendo 
suas atividades de pesquisa e extensão há três anos. Congrega 11 professores que integram 
um grupo de pesquisa registrado no CNPq, denominado Grupo de Pesquisa em 
Conhecimento, Subjetividade e Práticas Sociais. Conta com quatro salas coletivas 
equipadas com 5 computadores, 3 impressoras, assim como um equipamento audio-visual. 
Conta ainda com uma Brinquedoteca, que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.  

 
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA):  O Departamento de Psicologia conta com 

uma infra-estrutura  para as atividades de atendimento da comunidade, das quais participam 
os alunos em projetos de extensão e de pesquisa e em estágios supervisionados pelos 
professores-orientadores. O volume médio de pessoas atendidas nesse serviço é de 
aproximadamente 320 (trezentos e vinte) pessoas por ano, entre crianças, adolescentes e 
adultos.  

Este Serviço se situa no pavimento térreo de um prédio, contendo um saguão ou sala 
de espera, uma sala de coordenação, uma sala de secretariado, uma sala de arquivo-morto,  
um sanitário e onze salas de atendimento. As salas para o atendimento incluem:  1. Uma 
sala de Psicomotricidade, contendo um armário com brinquedos pedagógicos, assim como 
uma mesa e quatro cadeiras pequenas para as atividades desenvolvida; 2. Duas salas de 
ludoterapia, contendo respectivamente uma mesa com quatro cadeiras e uma estante com 
brinquedos para as crianças; 3. Uma sala para Psicopedagogia, contendo uma mesa e dois 
armários com brinquedos e jogos pedagógicos; 4. Quatro salas de atendimento a adultos - 
individual e familiar - equipadas com sofás, poltronas, mesas e cadeiras; 5. Duas salas para 
realização das atividades de avaliação psicológica, contendo mesas e cadeiras e mesas 
apropriadas para a aplicação do teste PMK; 6. Uma sala de atendimento de grupos e de 
supervisão dos alunos. 

O SPA é coordenado atualmente por um professor do Departamento de Psicologia, 
integrante da área de Psicologia Clínica e conta com pessoal técnico, composto por  duas 
secretárias, que trabalham em tempo integral, e uma assistente social, em tempo parcial. As 
atividades de atendimento do SPA envolvem os seguintes serviços prestados à comunidade:  
1. Programas de intervenções clínicas, 2. Programas de intervenções em comunidade,  3. 
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Programas de intervenções em escolas;  4. Programas de intervenções em organizações; 5. 
Programas de pesquisa e avaliação. 

O programa de intervenções clínicas inclui os seguintes serviços: Triagem e 
encaminhamento dos pacientes; Avaliação psicológica;   Atendimento psicoterápico de 
orientação fenomenológico-existencial,  comportamental e psicanalítica; Avaliação, 
Prevenção e tratamento do alcoolismo; Programa de Psicoterapia breve; Orientação a pais;  
Reabilitação do Desenvolvimento;  Assistência social à família e a grupos;  Atendimento 
psico-pedagógico, Atendimento às famílias e Orientação profissional.   

O programa de intervenções em comunidade inclui as atividades de  pesquisa e 
intervenção em Psicologia Comunitária, com projetos que atendem ao grupo Raízes da 
Terra, do Bairro São Geraldo, e ao programa de prevenção de AIDS, desenvolvido com o 
grupo de jovens do bairro São Geraldo e escolas da cidade,  em conjunto com o Grupo 
Hivida. Inclui ainda um Programa de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente e 
um Programa Interdisciplinar, que envolve a criação de um “Núcleo de Estudos e Pesquisas 
sobre Processos Grupais e Estratégias Coletivas de Grupos, Instituições e Comunidades”,  
assim como o desenvolvimento de dois projetos referentes à Participação no Fórum 
Mineiro de Educação Infantil e manutenção de uma Brinquedoteca.  

O Programa de intervenções em escolas inclui os serviços de  Diagnóstico, 
Atendimento psicopedagógico, Assessoria à direção de escolas, Orientação de grupo de 
professores das escolas, Orientação de grupos de alunos, Orientação a pais,  Orientação 
profissional,  Psicodiagnóstico e Plantão psicológico. 

O Programa de intervenções em organizações e instituições inclui os serviços de 
Recrutamento e Seleção de Pessoal, Acompanhamento de pessoal, Treinamento e 
desenvolvimento de pessoal, Entrevista de desligamento, Prevenção de acidentes no 
trabalho, Prevenção e tratamento do alcoolismo em organizações, Preparação para a 
aposentadoria, Diagnóstico e intervenção em organizações: empresas, escolas, hospitais, 
sindicatos, associações. 
 O Programa de Pesquisa e Avaliação inclui as seguintes atividades: Avaliação de 
serviços de saúde mental em hospitais psiquiátricos e Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Avaliação da demanda e do perfil dos usuários de serviços de saúde mental, 
Elaboração e validação de instrumentos de medida em saúde mental, Avaliação da eficácia 
de programas de tratamento de dependentes químicos, Avaliação da prontidão para o 
tratamento do alcoolismo, Avaliação do impacto terapêutico de Programas de Reabilitação 
de distúrbios do desenvolvimento, Avaliação de intervenções terapêuticas do tratamento da 
depressão, Pesquisa avaliativa do impacto de programas de orientação profissional, 
Pesquisa epidemiológica em saúde pública, Pesquisa sobre a relação trabalho e saúde 
mental, Pesquisa avaliativa do impacto de intervenções terapêuticas no tratamento de 
distúrbios psicopatológicos. 
 

Bibliotecas:  A UFSJ possui uma Divisão de Bibliotecas (DIBIB), que dispõe de 
duas instalações situadas em dois "campi" distintos, o "Campus" Santo Antonio e o 
"Campus" Dom Bosco, às quais todos os alunos têm livre acesso. Neste último "campus", 
situam-se as dependências do Curso de Psicologia.  

A biblioteca do "Campus" Dom Bosco possui uma área de 517 metros quadrados e 
está instalada no pavimento térreo do prédio principal deste campus. A biblioteca do 
"Campus" Santo Antonio possui uma área de 2.826 metros quadrados em um prédio com 4 
pavimentos. No primeiro pavimento funciona a Direção da Biblioteca e o Setor de 



 8

Formação e Controle do Acervo Informacional - SEFCA. No segundo e terceiro 
pavimentos funciona o Setor de Referência, Empréstimo e Divulgação na Área Técnica e 
de Ciências Sociais Aplicadas - SDTEC. O quarto pavimento contém obras de coleções 
especiais. 

A Divisão de Bibliotecas da UFSJ  conta com um acervo total de 111.729 
documentos, incluindo livros, periódicos e vídeos. Possui em seu acervo  36.150 livros, 
1.147 vídeos e 72.795 artigos de periódicos.  Na área específica de Psicologia, a DIBIB   
oferece 2.226 títulos, num total de  7.620 exemplares. 

A DIBIB possui ainda 8 computadores situados na biblioteca do "campus" Dom 
Bosco e 10 computadores no prédio do "campus" Santo Antônio, para serem utilizados 
pelos alunos na procura de referências bibliográficas da própria biblioteca ou de “sites” 
nacionais e internacionais. Oferece ainda um serviço de encomenda de artigos científicos 
requisitados de outras bibliotecas nacionais, que são recebidos via internet ou correio. Estes 
serviços estão disponíveis aos alunos de Psicologia para a realização de suas atividades 
acadêmicas.  
 

Laboratório Informatizado de Ensino: Os alunos do Curso de Psicologia utilizam o 
Laboratório Informatizado de Ensino do "Campus" Dom Bosco, que consiste em duas salas 
equipadas com computadores, disponibilizadas para a realização das atividades acadêmicas 
dos cursos. Em uma destas salas, os alunos têm livre acesso a  20 computadores disponíveis 
para a  redação dos trabalhos acadêmicos. Na segunda sala, os alunos contam também com  
20 computadores ligados à internet, permitindo o acesso à rede interna de comunicação e às 
principais bibliotecas virtuais disponibilizadas no” site” da UFSJ, possibilitando uma rápida 
consulta a um grande número de periódicos científicos nacionais e internacionais e a 
bancos de informação, tais como Scielo, Medline, Psychlist, Science Direct, etc., incluídos 
no portal da CAPES.  

Esse serviço é importante para a realização dos trabalhos acadêmicos dos alunos, 
possibilitando um maior número de fontes de consulta para a atualização dos 
conhecimentos, nas diversas áreas da Psicologia. A utilização do Laboratório Informatizado 
de Ensino é importante também na realização de trabalhos práticos das disciplinas e dos 
estágios supervisionados em Psicologia que requerem o uso de programas informatizados 
estatísticos, necessários para a criação de bancos de dados e para a realização de análises 
estatísticas de dados colhidos pelos alunos nessas atividades acadêmicas. 

 
 Setor de Tecnologia Educacional e Informacional  (SETEC): O Curso de Psicologia 
tem acesso a uma infra-estrutura de equipamentos audio-visuais para suas atividades 
acadêmicas, através do Setor de Tecnologia Educacional e Informacional, que possui duas 
instalações situadas nos dois "campi" da UFSJ.  

Esse setor está integrado à Divisão de Biblioteca e tem como objetivo estudar 
projetos para implantação na área de tecnologia educacional, realizar pesquisas no campo 
audiovisual,  ampliar possibilidades do acesso ao fluxo de informações e interação da 
tecnologia da comunicação e educação, selecionar e fazer circular equipamentos 
audiovisuais, sonorizar eventos da Instituição, documentar aulas, conferências e eventos 
através de filmagens , gravações e fotografias, realizar a manutenção dos equipamentos 
audiovisuais e elaborar relatórios estatísticos e comentados sobre o movimento do setor.  
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IV- PRINCIPIOS GERAIS 

 
1. OBJETIVOS 
 

O Curso de Psicologia tem como objetivos: 
 
-Formar psicólogos providos de sentido crítico e ético em sua atuação. 
-Formar psicólogos-cidadãos atuando enquanto agente de transformação da 
realidade social, na direção da construção de uma sociedade mais justa e 
democrática. 
-Ampliar o espaço de participação do aluno como sujeito de sua própria formação. 
-Desenvolver no aluno a capacidade crítica de debate e articulação com as diversas 
áreas do conhecimento, visando atuações interdisciplinares. 
-Favorecer a preparação de profissionais que reflitam criticamente a sua prática. 
-Proporcionar conhecimentos científicos para alicerçar a compreensão crítica da 
natureza dos fenômenos psicológicos e dos comportamentos dos indivíduos em sua 
história pessoal, familiar e social. 
-Proporcionar conhecimentos científicos e princípios éticos para a utilização de 
instrumentos e metodologias de análise e intervenção psicológicas. 
 
Estes objetivos se desdobram nos seguintes princípios e compromissos:  
 
-Construção e desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia.  
-Compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do 
fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais.  
-Compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do 
País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão.  
-Atuação em diferentes contextos, considerando as necessidades sociais, os direitos 
humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, 
organizações e comunidades.  
-Respeito à ética nas relações com clientes e usuários, com colegas, com o público e 
na produção e divulgação de pesquisas.  
- Aprimoramento e capacitação contínuas. 

 
 
2. PERFIL DO PROFISSIONAL: 
 

O curso de graduação em Psicologia da UFSJ pretende formar um profissional com 
o seguinte perfil: 

- dotado de conhecimento  da diversidade da ciência psicológica e qualificado do 
ponto de vista científico e técnico; 

- fundamentado em princípios éticos e preparado para a atuação interdisciplinar; 
- com competência para produzir, difundir e utilizar conhecimentos e procedimentos 

da psicologia em diferentes contextos; 
- capaz de atender demandas de análise, avaliação e intervenção em processos 

psicológicos e psicossociais; 
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- capaz de promover estratégias para a busca de qualidade de vida e construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária. 

 
Ao final do curso de Psicologia, o formando deverá estar preparado para trabalhar 

como psicólogo em organizações, clínicas multidisciplinares, hospitais, consultórios, 
instituições, empresas, escolas, escolas especiais, participando de equipes que atuam no 
âmbito da saúde, educação, trabalho, comunidade e demais locais, onde seu trabalho seja 
requerido.  

A formação do futuro profissional se caracteriza pela capacitação para desenvolver 
as principais atividades próprias da atuação do psicólogo nesses contextos, a partir de 
conhecimentos que se baseiam em diferentes abordagens teóricas 

 
 

V - CURRÍCULO DO CURSO DE PSICOLOGIA 
 

A estrutura do currículo está organizada em um Núcleo Comum e um Perfil 
Profissionalizante de Formação do Psicólogo, que se desdobra em duas Ênfases 
Curriculares a serem oferecidas ao aluno, de forma que ele possa optar por uma ou duas 
delas para o aprofundamento de seu conhecimento. A figura 1 apresenta a estrutura 
curricular, que será descrita a seguir. 
 
 
1. NÚCLEO COMUM 
  
 O Núcleo Comum tem como objetivo promover o desenvolvimento da formação 
básica do aluno, em termos de  um conjunto de competências, habilidades e conhecimentos, 
que constituem uma  base homogênea para a formação do psicólogo no País, tal como 
definido pelas Diretrizes Curriculares. Os conhecimentos básicos estão organizados em 
torno de Eixos Estruturantes, descritos a seguir.   
 

1.1. Eixos Estruturantes do Núcleo Comum 
 
Os eixos estruturantes definidos pelas Diretrizes Curriculares serão decompostos  

em conteúdos curriculares, práticas integrativas de estágios supervisionados e atividades 
acadêmicas complementares, tal como descrito no Anexo I deste documento. Os eixos 
estruturantes são os seguintes: 
 

-Fundamentos epistemológicos e históricos, que permitam uma visão do processo de 
construção do conhecimento, desenvolvendo a capacidade para avaliar criticamente 
diferentes teorias e metodologias em Psicologia. 

 
-Estudos  que permitam a compreensão  aprofundada dos fenômenos e processos 

psicológicos básicos, que constituem classicamente  o campo da Psicologia como ciência. 
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Fig. 1. NOVO CURRÍCULO DO CURSO DE PSICOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalizando para uma Enfase: 
       Atividades complementares                =     200 horas 
 Disciplinas (obrigatórias + eletivas)  =   3.120 horas 
 Estágios                                                =      540 horas 
 TOTAL                                                =   3.860 horas 

  
 

         NÚCLEO COMUM 
   

      1.950h de disciplinas obrigatórias                   
+ 

120 h de estágio básico 

ÊNFASE “B”: 
Processos  Psicossociais 
e Sócio-educativos 
 
     360h de  Eletivas (360h) + 

420 h de estágio prof.  

ÊNFASE“A”: 
         Clínica e 
        Saúde mental 
 
     360h de  Eletivas + 
420 h de estágio prof. 

 
FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO: 

 
810 horas de disciplinas obrigatórias 

14 disciplinas 
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- Fundamentos metodológicos: visão abrangente dos diferentes métodos de 
produção do conhecimento, apropriação crítica do conhecimento disponível, capacitação 
para a produção de novos conhecimentos. 

 
 - Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional: domínio 
técnico no uso de instrumentos de avaliação e de intervenção, quanto à competência para 
avaliar  e adequar instrumentos a problemas e contextos específicos de investigação e ação 
profissional. 
 

- Interfaces com campos afins do conhecimento: demarcar a natureza e 
especificidade do fenômeno psicológico e percebê-lo em sua interface com fenômenos 
biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral e contextualizada 
dos fenômenos e processos psicológicos. 

 
           - Práticas profissionais capazes de assegurar um núcleo básico de competências que 
permitam a inserção do graduado em diferentes contextos institucionais e sociais, de forma 
articulada com profissionais de áreas afins 
 

  1. 2. Competências e Habilidades do Núcleo Comum 
 
Tendo como referência as competências e habilidades do Núcleo Comum, definidas 

pelas Diretrizes Curriculares, podem-se identificar as disciplinas que visam a desenvolvê-
las no presente currículo. Essas habilidades e competências serão desenvolvidas a partir das 
disciplinas básicas e a partir das práticas integrativas do Estágio Básico Supervisionado. A 
especificação das disciplinas e estágios básicos que contemplam cada uma destas 
habilidades e competências está apresentada no Anexo I deste documento. Abaixo, 
encontra-se a descrição das competências e habilidades a serem desenvolvidas no Núcleo 
Comum. 
 

1.2.1. Competências do Núcleo Comum: São nove as competências a serem 
desenvolvidas  no Núcleo Comum, que serão contempladas no presente currículo. O aluno 
deverá ser capaz de: 
 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar 

projetos, planejar e intervir de forma coerente com referenciais teóricos e características 
da população-alvo.  

2. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da 
Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise 
de dados em projetos de pesquisa. 

3. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados (observação, 
entrevistas, inventários, questionários, testes e escalas) em Psicologia, tendo em vista a 
pertinência e os problemas quanto ao uso, construção e validação.  

4. Avaliar problemas humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em 
diferentes contextos. 

5. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim 
como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 
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6. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças de formação e de 
valores dos seus membros. 

7. Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e 
fenômenos envolvidos assim o recomendar. 

8. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos 
interpessoais requeridos na sua atuação profissional. 

9. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos e outras comunicações profissionais, 
inclusive materiais de divulgação. 

 
     1.2.2. Habilidades do Núcleo Comum: A partir das competências descritas acima, 

foram definidas sete habilidades a serem desenvolvidas no Núcleo Comum, baseando-se 
nas Diretrizes Curriculares, descritas abaixo: 
 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos científicos, livros, 

manuais técnicos e outras fontes especializadas, através de meios convencionais e  
eletrônicos. 

2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da Psicologia. 
3. Utilizar os métodos experimentais, de observação e outros métodos de investigação 

científica. 
4. Planejar e realizar entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos.  
5. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 

comportamentais.  
6. Analisar, descrever e interpretar manifestações verbais e corporais como fontes 

primárias de acesso a estados subjetivos. 
7. Utilizar os recursos da matemática, estatística e outros recursos de informática para 

apresentar e analisar dados e preparação de instrumentais para atividades profissionais 
de ensino e de pesquisa. 

 
1. 3. Disciplinas, Atividades complementares  e Estágios do Núcleo Comum:  
 
O Núcleo Comum engloba disciplinas que visam à aquisição dos conhecimentos 

básicos descritos nos Eixos Estruturantes, possibilitando ao aluno relacionar o saber 
psicológico com suas interfaces sociais e biológicas, desenvolver habilidades  instrumentais 
e metodológicas e adquirir as bases teóricas necessárias à aprendizagem posterior das 
habilidades e competências profissionalizantes que se desenvolvem ao longo do curso. A 
distribuição e seqüência das disciplinas do Núcleo Comum nos períodos do curso se 
encontram na seção deste documento referente à Matriz Curricular. As ementas destas 
disciplinas, seu conteúdo programático, especificações de suas cargas horárias e de seus 
pré-requisitos e bibliografias básica e complementar estão descritas no Anexo II. 

Além dessas disciplinas, o Núcleo Comum inclui as atividades acadêmicas 
complementares, que poderão ser realizadas a partir dos primeiros períodos do curso, 
envolvendo monitorias, assistência didática, iniciação científica, participação em 
congressos e outras atividades previstas pelo Colegiado de Curso. Essas atividades 
complementares poderão continuar a ser realizadas durante todo o decorrer do curso de 
Psicologia. As atividades acadêmicas complementares estão definidas e ponderadas na 
seção deste documento, intitulada Estratégias de Ensino/Aprendizagem. 
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O Núcleo Comum inclui, ainda, o estágio básico supervisionado, que permitirá ao 
aluno realizar a prática integrativa das habilidades desenvolvidas neste nível. Serão 
oferecidos quatro estágios básicos (ver tabela 1). O Estágio I envolve a prática de 
observação em diferentes contextos, seja a observação sistemática do comportamento em 
situações controladas de laboratório, seja a observação de aspectos do desenvolvimento no 
contexto clínico. O Estágio II envolve a atividade de entrevistas psicológicas, tais como a 
entrevista de anamnese e de triagem nos contextos educacionais, clínicos e de grupos 
sociais. O Estágio III se refere à prática de avaliação psicológica, incluindo a aplicação, 
correção, interpretação e elaboração de sínteses de resultados de testes de inteligência, 
aptidão e interesse, assim como de escalas de medida em Psicologia, enfocando diferentes 
demandas e contextos. O Estágio IV envolve a participação do aluno em grupos 
comunitários ou em contextos de trabalho em instituições  ou empresas. As ementas destes 
estágios, com seus pré-requisitos, encontram-se no Anexo III. 

 
 
1.4. Distribuição e Carga Horária das Disciplinas e Estágios do Núcleo Comum 
 
Os conhecimentos necessários para que os alunos desenvolvam as habilidades e 

competências definidas anteriormente e adquiram o domínio dos conteúdos definidos nos 
Eixos Estruturantes estão contemplados em conjuntos de disciplinas distribuídas ao longo 
dos 6 primeiros períodos do Turno Integral ou dos 8 primeiros períodos do Turno Noturno. 

Além disso, o Estágio Supervisionado do Núcleo Comum deve ser realizado a partir 
do 4o período para o Turno Integral e a partir do 6º período para o Turno Noturno. Este 
estágio totaliza 120h e será dividido em  quatro estágios específicos com duração mínima 
de 30 horas. O aluno deverá fazer os quatro estágios, podendo escolher, nos períodos 
indicados, um dos contextos nos quais os estágios serão oferecidos.  

As atividades acadêmicas  complementares que serão iniciadas no Núcleo Comum 
terão sua carga horária reconhecida até um total de 200h para todo o curso de Psicologia e 
serão computadas no final do curso. 

A carga horária do Núcleo Comum incluirá 1.950h dedicadas às disciplinas básicas 
obrigatórias e 120h referentes ao Estágio Básico supervisionado, totalizando 2.070h. 

 
 

2. PERFIL   PROFISSIONALIZANTE  DE  FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO 
 
 A formação profissionalizante deste currículo será orientada, no momento, para o 
Perfil de Formação do Psicólogo e, em futuro próximo, pretende-se incluir o Perfil de 
Pesquisador. 

O Perfil de Formação do Psicólogo pretende formar um profissional que tenha um 
embasamento nas diversas teorias psicológicas e que possua as habilidades e competências 
decorrentes destes referenciais, necessárias à prática profissional, assim como um 
conhecimento sólido da realidade na qual deverá atuar.  
 A Formação do Psicólogo será orientada para garantir ao profissional o domínio de 
conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em contextos que demandam a 
análise, avaliação, prevenção e intervenção em processos psicológicos e psicossociais e na 
promoção da qualidade de vida.  
 



 15

TABELA 1 . ESTÁGIOS BÁSICOS DO NÚCLEO COMUM 
 
 

120H 
 
 

 
ESTÁGIOS 
(Mínimo de 

horas) 
 

 
TURNO  

INTEGRAL 

 
TURNO 

NOTURNO 

 
TIPOS DE 

ATIVIDADES  
  

 
 

CONTEXTOS 

 
ÁREAS 

RESPON 
SÁVEIS 

 
ESTÁGIO  

I 
 

30h 

 
4 Período  

 
(2º semestre) 

 
6Período 

 
(1º semestre) 

 
Estágio de 
Observação 
 

1.Observação 
sistemática do 
comportamento. 
 
2.Observação de 
aspectos do  
desenvolvimento. 

1.Psicologia 
Experimental 
 
 
2.Psicologia 
Clinica 

 
ESTÁGIO 

II  
 

30h 

 
5Período 

 
(1º semestre) 

 
7Período 

 
(2º semestre) 

 

 
Estágio de 
Entrevista 

1.Entrevistas de 
triagem clinica. 
 
2. Entrevistas 
triagem sit. educ. 
 
3. Entrevistas em 
sit. de grupos 

1.P.Clínica 
 
 
2.P.Escolar/Educ 
 
 
3. P. Social 
 

 
ESTÁGIO 

III  
 

30h 
 

 
6Período 

 
(2º semestre) 

 
8Período 

 
(1º semestre) 

 
Estágio de 
Avaliação 
Psicológica 
 

 
1. Sit. clínica, 
enfocando 
diferentes demandas 
e contextos  
 

 
1. Psicologia 

Clínica 
 

 
ESTÁGIO  

IV 
 

30h 

 
6Período 

 
(2º semestre) 

 
8 Período 

 
(1º semestre) 

 
Estágio Básico 
em grupos e 
instituições ou 
empresas 

1.Estágio Básico em 
Grupos 
 
2. Estágio Básico 
em sit. de trabalho 

1. Psicologia 
     Social 
 
2. Psicologia do    

Trabalho 

 
O aluno deverá fazer os estágios I, II, III e IV. 
 O aluno poderá escolher, nos períodos indicados, um dos contextos nos quais os 

estágios serão oferecidos.  
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2.1. Competências da Formação do Psicólogo 
 
O Perfil de Formação do Psicólogo deverá desenvolver as competências 

profissionalizantes específicas da atuação do psicólogo, descritas abaixo. A especificação 
das disciplinas que contemplam cada uma destas competências e habilidades estão descritas 
no Anexo I.  

São quinze as competências a serem desenvolvidas pelo aluno no Perfil de 
Formação do Psicólogo, com base nas Diretrizes curriculares. Abaixo encontram-se as 
descrições destas competências. Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 

 
1. Analisar o campo de atuação do psicólogo e seus desafios contemporâneos. 
2. Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e 

organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais. 
3. Atuar profissionalmente, em diferentes contextos, na promoção da saúde, do 

desenvolvimento e da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e 
comunidades. 

4. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de intervenção, de caráter preventivo ou 
terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos 
com os quais se depara. 

5. Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e 
de organizações. 

6. Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia.  
7. Intervir em processos grupais em diferentes contextos institucionais, organizacionais, 

comunitários e associativos. 
8. Elaborar laudos de orientação profissional e de psicodiagnóstico, relatórios de sessões 

de atendimento clínico individual ou de grupo e comunicações profissionais. 
9. Apresentar trabalhos e discutir idéias em público. 
10.  Fazer encaminhamentos para profissionais que trabalham em áreas afins, quando 

necessário, e atuar interdisciplinarmente. 
11. Observar, diagnosticar e realizar intervenções psicossociológicas em instituições e na 

comunidade. 
12. Analisar organizações, instituições, comunidades e conhecer possibilidades de 

consultoria.  
13. Gerenciar recursos humanos, realizar seleção e treinamento profissionais. 
14. Avaliar, diagnosticar e intervir em contextos educacionais e  escolares.  
15. Desenvolver e atuar em projetos de pesquisa em Psicologia 
 
 

2.2. Ênfases Curriculares na Formação do Psicólogo 
 
Para resguardar uma abrangência que garanta uma formação generalista do aluno, 

visando ao atendimento satisfatório das principais necessidades sociais, o Perfil de 
Formação do Psicólogo incluirá um conjunto de 14 disciplinas obrigatórias 
profissionalizantes. Estas disciplinas são: Teorias e Técnicas em Psicodiagnóstico, 
Orientação Profissional, Teorias e Técnicas Psicoterápicas de abordagem Psicanalítica I e 
II, Teorias e Técnicas Psicoterápicas de abordagem Comportamental, Teorias e Técnicas 
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Psicoterápicas de abordagem Existencial-Fenomenológica, Teoria Psicanalítica das 
Neuroses,  Psicofarmacologia,   Seleção e Desenvolvimento de Pessoal,  Psicologia e Saúde 
do Trabalhador,  Psicologia Comunitária, Psicologia nas Instituições de Saúde, Teorias e 
Técnicas Grupais II,   Psicologia Educacional e Escolar II.   

Além dessas disciplinas, o Perfil de Formação do Psicólogo incluirá ainda duas 
Ênfases Curriculares, descritas abaixo, que possibilitarão aos alunos o aprofundamento do 
conhecimento em conjuntos integrados de competências e habilidades específicas, através 
de disciplinas eletivas e de estágios profissionalizantes supervisionados, nas duas ênfases 
propostas ou em uma ênfase de sua escolha. O aluno deverá cursar as disciplinas eletivas 
oferecidas na ênfase de sua escolha. Essas disciplinas e suas ementas estão descritas no 
Anexo III. O currículo contempla a oferta de um número equitativo de disciplinas eletivas 
nas duas Ênfases Curriculares. Além disso, o aluno deverá realizar o estágio 
profissionalizante na Ênfase escolhida por ele, visando consolidar as competências 
específicas profissionalizantes deste perfil.   

As atividades acadêmicas complementares iniciadas no Núcleo Comum poderão 
continuar a ser realizadas pelos alunos no decorrer da Formação do Psicólogo. 
 

  
2.2.1. Ênfase Curricular em Clínica e Saúde Mental: Esta Ênfase Curricular se 

refere a uma formação profissionalizante na qual o aluno desenvolverá as competências 
específicas para atuar em: avaliação psicológica, psicoterapia, psicopedagogia clínica, 
orientação profissional, intervenções terapêuticas, aconselhamento,  intervenções 
preventivas e terapêuticas de treinamento e readaptação no tratamento de distúrbios 
psicológicos, psiquiátricos e distúrbios do desenvolvimento, avaliação de serviços de saúde 
mental, elaboração e validação de instrumentos de medida em  saúde mental e  atividades 
de planejamento e realização de projetos de pesquisa e/ou extensão em  saúde mental e em 
Teoria da Clínica.  

A formação do aluno nesta Ênfase se inicia com o conhecimento adquirido no 
Núcleo Comum e nas disciplinas obrigatórias profissionalizantes da Formação do 
Psicólogo, descritas acima. Para aprofundar o seu conhecimento nas habilidades 
profissionalizantes específicas da Ênfase Curricular em Clínica e Saúde Mental, o aluno 
deverá cursar ainda um total de 360h horas de disciplinas eletivas, escolhidas dentre as 
oferecidas nesta Ênfase. Um elenco de 24 (vinte e quatro) disciplinas eletivas compõem a  
Ênfase Curricular em Clínica e Saúde Mental, cujas ementas estão descritas no Anexo III, 
dentre as quais seis serão oferecidas a cada semestre letivo.  

O estágio profissionalizante supervisionado complementará a formação do aluno 
através de práticas integrativas que visam a desenvolver as habilidades específicas da 
Ênfase Curricular em Clínica e Saúde Mental. Um elenco de 19 (dezenove) estágios será 
oferecido nesta Ênfase Curricular e suas ementas estão descritas no Anexo III.  O aluno que 
escolher esta Ênfase Curricular deverá completar um mínimo de 420h de estágios 
profissionalizantes supervisionados, dentre os oferecidos nesta Ênfase.  O aluno deverá 
fazer pelo menos dois tipos diferentes de estágio desta Ênfase.   

 
  

2.2.2. Ênfase Curricular em Processos Psicossociais e Socio-educativos: Esta 
Ênfase Curricular se refere à formação profissionalizante,  na qual o aluno deverá 
desenvolver as competências específicas para atuar em diferentes contextos sociais na 
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comunidade, incluindo: 1. Competências e habilidades para atuar nas situações sociais que 
envolvem a relação do homem com o trabalho; 2. Competências e habilidades para avaliar, 
diagnosticar e intervir em contextos educacionais e escolares; 3.  Competências e 
habilidades requeridas no trabalho de intervenção psicossocial e pesquisa com grupos, 
instituições e coletividades, visando à promoção do bem estar psicológico,  o 
desenvolvimento de habilidades sócio-relacionais  e o tratamento psicossocial do 
sofrimento psíquico e desvantagens psicológicas, sociais e afetivas diversas. 

A formação do aluno nesta Ênfase Curricular se inicia com o conhecimento 
adquirido no Núcleo Comum e nas disciplinas obrigatórias profissionalizantes da Formação 
do Psicólogo, descritas acima. Para aprofundar o seu conhecimento na Ênfase Curricular de 
Processos Psicossociais e Socio-educativos, o aluno deverá cursar ainda um total de 360h 
de disciplinas eletivas, escolhidas  no elenco de disciplinas oferecidas nesta Ênfase. Esse 
elenco consta de 20 (vinte)  disciplinas eletivas, cujas ementas estão descritas no Anexo III, 
dentre as quais 6 (seis) serão oferecidas a cada semestre . 

Os estágios profissionalizantes oferecidos nesta Ênfase Curricular proporcionarão 
ao aluno práticas integrativas supervisionadas que permitirão  consolidar seu conhecimento, 
incluindo: 1. Um elenco de 3 estágios profissionalizantes em grupos e organizações 
comunitárias, 2. Quatro  estágios profissionalizantes em situações envolvendo as relações 
do homem com o trabalho; 3. Quatro estágios profissionalizantes em práticas integrativas 
para  uma atuação em  contextos educacionais e escolares. As ementas destes estágios e 
seus pré-requisitos estão descritas no Anexo III. O aluno que escolher esta Ênfase 
Curricular deverá completar um mínimo de 420 horas de estágios profissionalizantes 
supervisionados, dentre os oferecidos nesta Ênfase. O aluno deverá fazer, pelo menos, dois 
tipos diferentes de estágio desta Ênfase.   

 
 
2.3. Distribuição e Carga Horária das Disciplinas e Estágios Profissionalizantes 

da Formação do Psicólogo 
 

As disciplinas referentes ao Perfil de Formação do Psicólogo se distribuem do sexto 
ao décimo período do Turno integral e do oitavo ao décimo-terceiro período do Turno 
Noturno. Incluem as quatorze disciplinas obrigatórias (810h), que garantem um mínimo de 
abrangência necessária ao perfil generalista desta formação e as 360h de disciplinas eletivas 
necessárias para o aprofundamento do conhecimento, na Ênfase Curricular escolhida pelo 
aluno.  

O Perfil de Formação do Psicólogo se completará com as disciplinas 
profissionalizantes e o estágio supervisionado profissionalizante, desenvolvidos na Ênfase 
Curricular escolhida pelo aluno.  

A carga horária do Perfil Profissionalizante de Formação do Psicólogo inclui, no 
mínimo, 1.170 horas referentes às disciplinas profissionalizantes e 420 horas referentes ao 
Estágio Profissionalizante Supervisionado, totalizando 1.590horas para este Perfil.  

O total geral de carga horária do Curso de Psicologia atinge, no mínimo, 3.860 
horas, somando-se a carga horária do Núcleo Comum, do Perfil de Formação do Psicólogo 
e 200 horas referentes às  atividades acadêmicas complementares realizadas no decorrer do 
curso.  
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VI - ESTRATÉGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

 
1. Princípios norteadores 
 

O processo ensino/aprendizagem será desenvolvido com base nos seguintes princípios 
norteadores: 
 Enfoque no desenvolvimento de competências e habilidades básicas e 
profissionalizantes requeridas nas áreas de atuação do psicólogo. 
 
 Integração entre teoria e prática no desenvolvimento das atividades acadêmicas do 
curso. 
 Enfoque no papel ativo do aluno na construção do seu próprio conhecimento. 
 
 Incentivo ao trabalho em equipe, nas atividades realizadas pelos alunos em 
disciplinas e estágios, quando pertinente. 
 
 Integração entre as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos e os 
projetos de pesquisa e extensão realizados pelos professores. 
 
 Enfoque na atualização contínua do conhecimento, através do incentivo à consulta 
a periódicos científicos em  Psicologia e áreas afins, e participação em eventos científicos. 
 

Integração com o campo de atuação profissional, através de estágios 
supervisionados realizados na UFSJ e em instituições conveniadas, atividades 
complementares e participação em eventos científicos. 
 
  
2. Atividades Acadêmicas 
 

  As atividades acadêmicas a serem realizadas no desenvolvimento do curso, com base 
nos princípios norteadores do processo ensino/aprendizagem, estão descritas a seguir. Essas 
atividades  fornecerão  os  elementos básicos para  que o aluno adquira as competências e 
habilidades necessárias à atuação do Psicólogo.  
 

Aulas Expositivas: Aulas teóricas lecionadas pelos professores do Departamento de 
Psicologia e de outros departamentos da instituição. 

 
Conferências e palestras: ministradas por profissionais da Psicologia ou áreas afins e 

por professores convidados de outras instituições. 
 
Experimentos em Laboratórios de Ensino de Psicologia: 1. Práticas supervisionadas  

para o ensino de disciplinas básicas do curso, realizadas  no Laboratório de Neuroanatomia 
e  Neurofisiologia; 2. Aulas práticas para o ensino dos  processos  básicos de percepção 
realizadas no Laboratório de Percepção; 3. Aulas práticas para o ensino de processos 
básicos de aprendizagem, através de experimentos estruturados sobre o comportamento 
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animal e humano, no Laboratório de Psicologia Experimental. O aluno terá oportunidade de 
aplicar o método experimental de investigação cientifica, incluindo a elaboração de 
hipóteses, definição de variáveis, escolha de um delineamento experimental, coleta de 
dados, confecção de gráficos, interpretação e síntese de resultados, redação de relatórios e 
apresentação dos trabalhos.    
 

Atividades de observação: Atividades supervisionadas de observação e descrição do 
comportamento em diferentes situações e contextos, incluindo observação em situação de 
laboratório, observação no contexto escolar, em instituições, grupos e comunidades e 
observação em empresas e contextos de trabalho. 

 
Estudos dirigidos: individuais ou em grupo, como parte integrante de disciplinas ou 

outras atividades acadêmicas. 
 
Apresentação de trabalhos: Apresentação pelos alunos e discussão de trabalhos teóricos 

ou resultados de experimentos, como parte integrante de disciplinas ou outras atividades 
acadêmicas. 

 
Seminários: Discussão de textos científicos ou revisões de literatura apresentado pelos 

alunos e discussão em sala de aula. 
 
Visitas técnico-cientificas: Visitas documentadas através de relatórios a instituições e 

contextos, onde estejam sendo desenvolvidos trabalhos com a participação de profissionais 
de Psicologia. 
  

Atividades de pesquisa: Participação do aluno em projetos de pesquisa desenvolvidos 
por docentes do Departamento de Psicologia e de outros departamentos da Instituição. 

 
Consultas e leituras: Consultas e leituras  de livros e periódicos científicos na 

Biblioteca, com  oportunidade de supervisão na identificação crítica de fontes relevantes. 
Consulta a periódicos científicos na "internet", através dos computadores disponibilizados. 
  

Prática com instrumentos e técnicas: Prática supervisionada de aplicação, correção e 
interpretação de resultados de instrumentos e técnicas de avaliação psicológica, 
possibilitando a oportunidade de fazer diagnósticos, confecção de laudos e realização de 
devolutivas dos resultados obtidos . 
 

Atividades de extensão: Participação do aluno em programas, projetos e atividades de 
extensão universitária e em eventos de divulgação do conhecimento, aprovados pelas 
instâncias competentes. 
 

Práticas pedagógicas: Demonstrações, exercícios e treinos, no desenvolvimento de 
habilidades e competências  em situações simples ou simuladas, como parte de disciplinas 
ou integradas a outras atividades acadêmicas. 
 

Estágios supervisionados: Práticas integrativas supervisionadas de habilidades e 
competências diferenciadas, em situações de complexidade variada e representativa do 
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efetivo exercício profissional do psicólogo, desenvolvidas em dois níveis, o básico e o 
profissionalizante. O estágio básico do Núcleo comum, que totaliza 120 horas, será 
realizado do quarto ao sexto período do turno integral e do sexto ao oitavo período do turno 
noturno. O estágio profissionalizante de Formação do Psicólogo, que inclui 560 horas, será 
realizado do sétimo ao décimo período do turno integral e do nono ao décimo-terceiro 
período do turno noturno. O estágio profissionalizante será realizado na Ênfase Curricular 
escolhida pelo aluno, dentre as duas oferecidas pelo curso. Poderá ser realizado na UFSJ e 
em outras instituições conveniadas, aprovadas pelo Colegiado do Curso. Os procedimentos 
de seleção, acompanhamento e avaliação do estágio profissionalizante estão descritos na 
Resolução pertinente do Colegiado do Curso de Psicologia. 

Os estágios incluem um relatório final das atividades realizadas, com avaliação feita 
pelo supervisor sobre o desempenho do aluno. 

O Cadastro dos Estágios, realizado no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), sob 
supervisão da Coordenadoria do Curso de Psicologia, servirá para registrar os alunos que 
estão em atividades de estágio, especificando os tipos, horas e número de estágios já 
realizados.  

 
Atividades acadêmicas complementares: Envolve atividades acadêmicas, tais como:  

Monitoria,  Assistência didática,  Iniciação científica dos programas PIBIC e PIIC,   
Extensão universitária,  apresentação de trabalhos em eventos científicos, dentre outras que 
serão aprovadas pelo Colegiado de Curso. A Assistência Didática é definida pelo Colegiado 
de Curso como uma atividade de auxílio pedagógico junto ao corpo discente, 
supervisionada pelo professor. As atividades acadêmicas complementares terão sua carga 
horária reconhecida até um total de 200 horas, segundo a pontuação e formas de 
comprovação descritas na tabela 2, a seguir. 

 
 

3. Avaliação 
 

A avaliação deverá ser realizada tanto no decorrer quanto no final do processo 
ensino/aprendizagem, visando ao acompanhamento dos alunos e à identificação de 
dificuldades de aprendizagem a serem reavaliadas e direcionadas através de revisões ou 
estratégias alternativas de aprendizagem.  

Serão utilizados como instrumentos de avaliação: provas escritas, seminários e estudos 
dirigidos, individuais e em grupos, relatórios de experimentos, revisões de literatura e 
outras produções realizadas no decorrer do desenvolvimento das disciplinas.  

As formas específicas de avaliação utilizadas por cada professor serão definidas pelos 
mesmos nos Planos de Curso apresentados ao Colegiado, em função dos objetivos previstos 
de cada disciplina. As formas de avaliação devem ser apresentadas e discutidas com os 
alunos no início de cada período letivo. 

A avaliação das atividades referentes aos estágios básico e profissionalizante será feita 
pelo professor no decorrer dos estágios e através de um Relatório Final elaborado pelo 
aluno, no qual constará uma apreciação do professor-orientador a respeito do seu 
desempenho. Este relatório incluirá ainda uma apreciação feita pelo aluno a respeito do 
trabalho de supervisão do professor. 
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Tabela 2 . Atividades Complementares: carga horária e formas de 
comprovação 

 
                   Atividades Carga horária 

máxima por 
cada atividade 

Comprovação 

Iniciação científica 
 

             80h Relatório apresentado à DIEPG 

Participação em projeto de 
extensão 

             80h Relatório 
 

Artigo publicado em revista 
científica indexada 

             60h Cópia do artigo ou carta de aceite 
 

Monitoria             40h Relatório final com aprovação do 
professor responsável 

Assistência didática             40h Relatório final com aprovação do 
professor responsável 

Apresentação de trabalho em 
congresso 

            15h Certificado de apresentação 

Resumo publicado em Anais de 
congresso 

            20h Certificado de apresentação 

Trabalho completo publicado 
em Anais de congresso 

            30h Certificado de apresentação 

Participação em congresso              5h Certificado de participação 
 

Estágio extracurricular 
(cada 45h de estágio) 

            15h  Relatório e certificado assinado pelo 
psicólogo supervisor. 

Outras atividades*   
* Outras atividades serão avaliadas, definidas e pontuadas pelo Colegiado de Curso, mediante 
solicitação do interessado 
 

 
VII - MATRIZ CURRICULAR 

 
O Curso de Psicologia está estruturado em regime semestral, de 15 semanas, com 

disciplinas com carga horária de 30 e 60 horas-atividade. Deve ser integralizado, no 
mínimo, em 4 anos e no máximo em 9 anos, sendo a média de 5 anos para o turno integral e 
de 6 anos e meio para o turno noturno. Em casos especiais, devidamente justificados, e a 
critério do Colegiado de Curso, poderá ser prorrogado conforme legislação vigente.  Para 
os alunos transferidos, portadores de diploma ou sujeitos a qualquer outro aproveitamento, 
o tempo mínimo de curso será definido pelo Colegiado, a partir do aproveitamento da carga 
horária cursada na IES de origem, conforme Resolução em vigor.. O aluno deverá cursar, 
no mínimo, 180 horas-atividade por semestre letivo e, no máximo, 420 horas-atividade para 
o turno integral e 300 horas-atividade para o turno noturno. Será permitido ao aluno cursar 
menos de 180 horas-atividade por semestre, desde que a carga horária seja suficiente para 
concluir sua graduação. O aluno poderá cursar menos de 180 horas-atividade, por semestre, 
no caso das disciplinas que ele necessitar para integralizar o curso não estiverem previstas 
na grade horária.  

A seguir, serão descritas as matrizes curriculares dos turnos integral e noturno do 
Curso de Psicologia. 
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1.  TURNO INTEGRAL 
 
1º Período: 
História da Psicologia...........................................   60 h 
Metodologia da redação de trabalhos científicos..  30 h 
Introdução ao Pensamento Filosófico...................  60 h 
Sociologia.............................................................  60h 
Neuroanatomia ....................................................  60 h 
Psicologia Geral (Processos Básicos)  60 h 
Total...................................................................... 330 h 
 
2º Período: 
Fisiologia......................... ...................................  60 h 
Psicologia do Desenvolvimento I........................  60 h 
Antropologia.................................. .....................  60 h 
Psicologia  Experimental  I..................................  60 h 
Total..................................................................... 240 h 
Atividades complementares 
 
3º Período: 
Estatística I .........................................................  60 h 
Bases Epistemológicas da Psicologia................  60 h 
Psicologia Experimental  II ................................  60 h 
Psicologia Social I ..............................................  60 h 
Psicologia do Desenvolvimento II .....................  60 h 
Total.................................................................... 300 h 
Atividades complementares 
 
4º Período: 
Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica......  60 h 
Psicologia Genética............................................  60 h 
Psicologia Experimental  III.............................  60 h 
Psicologia e Saúde Pública.................................  30h 
Psicologia da Personalidade: Abordagem 
Psicanalítica I...................................................... 

 
 60 h 

Psicologia Social II.............................................  60 h 
Estatística II........................................................  60 h 
Estágio I do Núcleo Comum................................  30 h 
Total.................................................................... 420 h 
Atividades complementares 
 
5º Período: 
Psicologia da Personalidade: Ab. Psicanalítica-II.......  60 h 
Psicologia da Personalidade: Ab. Existencial-
fenomenológica........................................................... 

 
 60 h 

Psicologia Escolar e Educacional I............................   60 h 
Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica.............  60 h 
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Ética Profissional........................................................  30 h 
Psicopatologia Geral I.................................................  60 h 
Estágio II do Núcleo Comum.....................................  30 h 

Total............................................................................. 360 h 
Atividades complementares 
 
6º Período: 
Teorias e Técnicas Grupais I........................................  60 h 
Psicologia Escolar e Educacional II.............................  60 h 
Psicopatologia Geral II ................................................  60 h 
Métodos de Pesquisa Quantitativa...............................  60h 
História da Psicologia do Trabalho..............................  60 h   
Psicologia da Personalidade: Ab. Comportamental.....  60 h 
Estágio III do Núcleo Comum.....................................  30h 
Estágio IV do Núcleo Comum.....................................  30h 
Total............................................................................ 420 h 
Atividades complementares 
 
7º Período: 
Psicologia Comunitária................................................  60 h 
Teoria Psicanalítica das Neuroses..............................  60h 
Teorias e Técnicas em Psicodiagnóstico .......... .........  60 h  
Seleção e Desenvolvimento de Pessoal .....................  60 h  
Método de Pesquisa Qualitativa........................... .....  60 h 
Teoria e Técnicas Grupais II.......................................  60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e Socio-
educativos......................................................... 

  
 60 h 

Total............................................................................. 420 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h) 
Atividades complementares 
 
8º Período: 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Ab.Psicanalítica-I  60 h 
Psicologia e Saúde do Trabalhador.............................  60 h 
Psicofarmacologia.......................................................  30 h 
Psicologia nas Instituições de Saúde............................  60 h 
Eletiva da Ênfase A: Clínica e Saúde Mental..............   60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos................................................................... 

 
 60 h 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Ab. 
Comportamental......................................................... 

 
 60 h 

Total............................................................................. 390 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h) 
Atividades complementares     
 
9º Período: 
Orientação Profissional ..............................................  60 h 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Ab.Psicanalítica-II  60 h 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Ab. Existencial- 60 h 
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fenomenológica..................................... 
Eletiva da Ênfase A: Clínica e Saúde Mental...........  60 h 
Eletiva da Ênfase A: Clínica e Saúde Mental...........  60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos.................................................................. 

 
 60 h 

Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos.....................................................................  

 
 60 h 

Total............................................................................. 420 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h)  
Atividades complementares 
 
10º Período: 
Eletiva da Ênfase A: Clinica e Saúde Mental..............   60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos...........................................................  

  
 60 h 

Eletiva da Ênfase A: Clínica e Saúde Mental.............  60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos................................................................... 

 60 h 

Eletiva da Ênfase A: Clinica e Saúde Mental..............  60 h 
Total........................................................................... 300 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h) 
Atividades complementares 
 
 

1. TURNO NOTURNO 
1º Período: 
Psicologia Geral: Processos Básicos....................  60 h 
Sociologia.................................................................................  60 h 
Introdução ao Pensamento Filosófico......................................  60 h 
Metodologia da redação de trabalho científico.......................  30 h 
História da Psicologia..............................................................  60 h 
Total........................................................................................ 270 h 
 
2º Período: 
 
Neuroanatomia........................................................................  60 h 
Psicologia do Desenvolvimento I.............................................  60 h 
Psicologia  Experimental   I......................................................  60 h 
Antropologia ............. ..............................................................  60 h 
Total......................................................................................... 240 h 

 Atividades complementares 
 
3º Período: 
Estatística I. ..............................................................................  60 h 
Fisiologia  ................................................................................  60 h 
Psicologia do Desenvolvimento II. ..........................................  60 h 
Bases Epistemológicas da Psicologia...................................  60 h 
Psicologia  Experimental   II....................................................  60 h 
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Total........................................................................................ 300 h 
Atividades complementares 
 
4º Período: 
Psicologia  Experimental   III............. .....................................  60 h 
Psicologia Social I ..................................................................  60 h 
Psicologia da Personalidade: Abordagem Psicanalítica-I.......  60 h 
Estatística II..................................... ........................................  60 h 
Total......................................................................................... 240 h 
Atividades complementares 
 
5º Período: 
Psicologia Social II...................................................................  60 h 
Psicologia e Saúde Pública .......................................................  30 h 
Ética Profissional.....................................................................  30 h 
Psicologia Genética..................................................................  60h 
Psicopatologia Geral I...............................................................  60 h 
Psicologia  da Personalidade: Abordagem Psicanalítica II  60 h 
Total..................................................................................... 300 h  
Atividades complementares 
 
6º Período: 
Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica...........................  60 h 
Psicologia da Personalidade: Ab. Comportamental.................  60 h 
Método de Pesquisa Quantitativa............................................  60 h 
Psicopatologia Geral II.............................................................  60 h 
Estágio I do Núcleo Comum...................................................  30 h  
Total........................................................................................ 270 h 
Atividades complementares 
 
7º Período: 
Psicologia da Personalidade: Ab.Existencial-Fenomenológica  60 h 
Psicologia Escolar e Educacional I...........................................  60 h 
Método de Pesquisa Qualitativa ...............................................  60 h 
Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica.. ........................  60 h 
Estágio  II do Núcleo Comum .................................................  30 h 
Total.......................................................................................... 270 h 
Atividades complementares 
 
8º Período        
Teorias e Técnicas Grupais I..................................................  60 h 
História da Psicologia do Trabalho......................................  60 h 
Psicologia Escolar e Educacional II.....................................  60 h 
Eletiva da Enfase A: Clínica e Saúde Mental.......................  60 h 
Estágio  III do Núcleo Comum.............................................  30 h 
Estágio  IV do Núcleo Comum  30 h 
Total....................................................................................... 300 h 
Atividades complementares 
9º Período: 
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Teoria Psicanalítica das Neuroses........................................  60 h 
Teorias e Técnicas em Psicodiagnóstico .............................  60 h 
Teorias e Técnicas Grupais II................................................  60 h 
Seleção e Desenvolvimento de Pessoal ...............................  60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos............................................................................. 

 
 60h 

Total....................................................................................  300 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h) 
Atividades complementares 
  
10º Período: 
Psicologia Comunitária........................................................  60 h 
Psicologia e Saúde do Trabalhador.......................................  60 h 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Ab. Psicanalítica-I..........  60 h 
Eletiva da Enfase A: Clínica e Saúde Mental.......................  60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos............................................................................. 

   
 60 h 

Total................................................................................... 300 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h) 
Atividades complementares 
 
 
11º Período: 
Psicologia nas Instituições de Saúde......................................  60 h 
Orientação Profissional.......................................................  60 h 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Ab. Psicanalítica-II........  60 h 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Abordagem Existencial-
fenomenológica.....................................  

 
 60 h  

Eletiva da Ênfase A: Clínica e Saúde Mental .......................  60 h 
Total 300 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h) 
Atividades complementares 
 
12º Período: 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Ab. Comportamental......  60 h 
Eletiva da Ênfase A: Clínica e Saúde Mental ......................  60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos............................................................................. 

  
 60 h 

Eletiva da Ênfase A: Clínica e Saúde Mental ......................  60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos............................................................................. 

  
 60 h 

Total..................................................................................... 300 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h) 
Atividades complementares 
         
13º Período: 
Psicofarmacologia..................................................................  30 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos............................................................................. 

 60 h 
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Eletiva da Ênfase A: Clínica e Saúde Mental ......................  60 h 
Eletiva da Ênfase B: Processos Psicossociais e socio-
educativos 

 
 60 h 

Total...................................................................................... 210 h 
Estágio Específico Ênfases  A e B ( total = 420 h) 
Atividades complementares 

 
 
 

VIII - SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA 
 
 O curso de Psicologia não conta atualmente com um sistema de auto-avaliação 
periódica sobre o seu funcionamento. Há apenas uma avaliação semestral feita pelos alunos 
de Psicologia, de cada um dos períodos do curso integral e noturno, a respeito do trabalho 
dos professores  no ensino das disciplinas do curso. 

Essa avaliação é realizada a partir da aplicação de um questionário elaborado pela 
UFSJ para os cursos da Instituição, que visa a avaliar a freqüência de ocorrência de ações 
dos professores junto aos alunos. Esse questionário encontra-se em processo de 
reformulação pela Instituição e o novo documento será anexado ao Projeto Pedagógico do 
Curso, tão logo ele esteja concluído. 

Para assegurar uma política de avaliação mais abrangente, que inclua a percepção de 
diversos setores da UFSJ sobre o funcionamento do curso, assim como diferentes aspectos 
das suas condições de oferta, a Comissão Curricular do Curso de Psicologia elaborou 
outros instrumentos de avaliação. Esses instrumentos constam de três questionários a serem 
preenchidos pelos professores, pela Coordenadoria do curso e pelos alunos, visando a 
avaliar as condições de funcionamento do curso de Psicologia, em termos de uma 
classificação de acordo com quatro conceitos: 1.Condições muito boas, 2. Condições boas, 
3. Condições regulares e 4. Condições insuficientes.  

A avaliação a ser realizada pelos professores sobre as condições de funcionamento 
do Curso de Psicologia envolve três dimensões:  

 
1. A organização didático-pedagógica do curso, que se refere à avaliação da 

administração acadêmica (coordenação do curso, pessoal técnico administrativo 
e atenção aos discentes), do projeto do curso (concepção do curso, currículo, 
sistema de avaliação) e das atividades articuladas de ensino (participação dos 
discentes, estágio supervisionado).  

2. O corpo docente, que envolve a avaliação dos professores a respeito das 
condições de trabalho (presença de estímulos profissionais e relação 
disciplinas/docentes) e a respeito da atuação e desempenho acadêmico e 
profissional dos professores do curso, das atividades de supervisão de estágios e 
iniciação científica e das atividades de pesquisa, extensão e participação na pós-
graduação.  

3. As instalações, que envolve a avaliação do espaço físico, dos equipamentos 
disponíveis, dos serviços de manutenção e conservação das instalações e 
equipamentos, assim como a avaliação das condições e do funcionamento da 
biblioteca e dos laboratórios de ensino das disciplinas básicas, de informática e 
de pesquisa. 
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A avaliação a ser realizada pelo Coordenador sobre as condições de funcionamento 

do Curso de Psicologia envolve as seguintes dimensões:  
 
1. Corpo docente: avaliação da atuação dos professores em sala de aula, avaliação 

da relação alunos/docente e avaliação do acompanhamento ao egresso;  
2. Instalações Gerais: avaliação do espaço físico disponível para as instalações 

administrativas e avaliação da organização acadêmica e administrativa.  
 
A avaliação a ser realizada pelos alunos sobre as condições de funcionamento do 

Curso de Psicologia envolve quatro dimensões: 
 
1. Administração Acadêmica, que se refere à avaliação da Coordenadoria do curso, 

do pessoal técnico-administrativo e a avaliação da  atenção dispensada aos 
discentes (apoio na organização e participação em eventos científicos, apoio 
pedagógico, meios de divulgação de trabalhos e produções dos alunos, bolsas de 
estudo). 

2. Projeto do Curso: que se refere à avaliação do currículo e da adequação do 
sistema de avaliação do curso. 

 3. Atividades Articuladas ao Ensino: que se refere à avaliação da participação dos 
alunos no curso (em programas de iniciação científica, práticas de pesquisa, 
eventos científicos, atividades de extensão e atividades artístico-culturais, assim 
como da participação dos alunos em órgãos colegiados e CA) e à avaliação do 
estágio  

4. Instalações: que envolve a avaliação do espaço físico, dos equipamentos 
disponíveis, dos serviços de manutenção e conservação das instalações e 
equipamentos, assim como a avaliação das condições e do funcionamento da 
biblioteca e dos laboratórios de ensino das disciplinas básicas, de informática e 
de pesquisa. 

 
 

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. O Colegiado do Curso de Psicologia tem a intenção de colocar em vigor o novo 
Currículo do Curso de Psicologia no primeiro semestre de 2004. 

 
2. O aluno que desejar formar-se em uma única Ênfase Curricular deverá cursar, além da 

carga horária obrigatória do Núcleo Comum e do Perfil de Formação do Psicólogo, 360 
horas de disciplinas eletivas e 420h de estágio específico, ambos na Ênfase Curricular 
escolhida por ele, além das 200h de atividades complementares, integralizando 3.860 
horas.  

 
3. Para formar-se em duas Ênfases Curriculares, o aluno deverá cursar, além da carga 

horária obrigatória do Núcleo Comum e do Perfil de Formação do Psicólogo, 360h de 
disciplinas eletivas em cada uma das Ênfases Curriculares e 300h horas de estágios 
específicos em cada uma das Ênfases, totalizando 4.400h. 
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4. Os alunos que já estão matriculados até o terceiro período do turno integral e o quarto  
      período do turno noturno deverão migrar para o currículo novo. 
 
5. As solicitações de aproveitamento de conteúdos cursados anteriormente ou 

concomitantemente na própria UFSJ e outras instituições ou cursos e em atividades 
extra curriculares serão julgadas pelo Colegiado do Curso de Psicologia. 

 
6. Os casos omissos serão julgados pelo Colegiado de Curso. 
 
7. Para viabilizar a transição entre o novo e velho currículo, o Colegiado do Curso  

poderá, se necessário, modificar os pré-requisitos das disciplinas a serem oferecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 
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DISCIPLINAS  E  ESTÁGIOS CORRESPONDENTES AOS EIXOS 
ESTRUTURANTES E ÀS  HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 
 
 Serão descritas abaixo as disciplinas e estágios do presente currículo que 
contemplam cada uma das habilidades, competências e conhecimentos, necessários à 
formação do aluno, no Núcleo Comum e no Perfil Profissionalizante de Formação do 
Psicólogo. Os pré-requisitos, relativos a cada uma das disciplinas e dos estágios citados, 
estão especificados abaixo. 
 
 
A. EIXOS ESTRUTURANTES DO NÚCLEO COMUM: 
 
 Os conhecimentos dos Eixos Estruturantes, definidos pelas Diretrizes Curriculares 
para o Núcleo Comum, foram desdobrados em conteúdos de disciplinas, tal como descrito 
abaixo: 
 
1. Fundamentos Epistemológicos e  Históricos que permitam ao formando uma visão 
do processo de construção do conhecimento psicológico, desenvolvendo a capacidade 
para avaliar criticamente diferentes teorias e metodologias em Psicologia. 
Disciplinas: 
-História da Psicologia 
-Bases Epistemológicas da Psicologia 
 
2. Fenômenos e Processos Psicológicos Básicos para o desenvolvimento de 
compreensão aprofundada dos fenômenos e processos psicológicos que classicamente 
constituem campo da Psicologia como ciência e, também dos desenvolvimentos 
recentes nas diversas áreas de investigação psicológica. 
Disciplinas: 
-Psicologia Geral: Processos Básicos 
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
-Psicopatologia Geral I e II 
-Psicologia Genética 
-Psicologia da Personalidade: Abordagem Psicanalítica I e II 
-Psicologia da Personalidade: Abordagem Comportamental 
-Psicologia da Personalidade: Abordagem Existencial-fenomenológica 

 
3. Fundamentos Metodológicos que garantam a apropriação científica do 
conhecimento disponível e capacitação para a produção de novos conhecimentos, 
assegurando uma visão abrangente dos diferentes métodos e estratégias de produção 
científica em Psicologia. 
Disciplinas: 
-Método de Pesquisa Qualitativa 
-Método de Pesquisa Quantitativa 

 
4.  Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional: domínio 
técnico no uso de instrumentos de avaliação e de intervenção, quanto a competência 
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para avaliar  e adequar instrumentos a problemas e contextos específicos de 
investigação e ação profissional. 
Disciplinas: 
-Teorias e Técnica de Avaliação Psicológica 
-Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica 
-Método de Pesquisa Qualitativa  
-Método de Pesquisa Quantitativa 
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
 
5. Interfaces com campos afins do conhecimento para demarcar a natureza e a 
especificidade do fenômeno psicológico e percebê-lo em sua interação com fenômenos 
biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral e 
contextualizada dos fenômenos e processos psicológicos.  
Disciplinas: 
-Introdução ao Pensamento Filosófico 
-Sociologia 
-Antropologia  
-Neuroanatomia 
-Fisiologia  
 
6. Práticas profissionais capazes de assegurar um núcleo básico de competências que 
permitam a inserção do graduado em diferentes contextos institucionais e sociais, de 
forma articulada com profissionais de áreas afins.  
Estágios: 
-Estágio básico supervisionado de observação entrevista e avaliação psicológica. 

 
 
 
B. HABILIDADES DO NÚCLEO COMUM 
 
1. Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais 

técnicos e outras fontes especializadas através de meios convencionais e 
eletrônicos. 

Disciplinas: 
-Metodologia de Redação de Trabalhos Científicos 
-Método de Pesquisa Qualitativa 
-Método de Pesquisa Quantitativa 
-Psicologia Experimental III 
 
 
2. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área da 

psicologia.  
Disciplinas: 
-Metodologia de Redação de Trabalhos Científicos 
- Método de Pesquisa Qualitativa 
-Método de Pesquisa Quantitativa 
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3. Utilizar os métodos experimental, de observação e outros métodos de investigação  

científica. 
 

Disciplinas: 
-Psicologia Experimental I 
-Psicologia Experimental II 
-Psicologia Experimental III 
-Psicologia Escolar e Educacional I 
-Teorias e Técnicas Grupais I  
- Método de Pesquisa Qualitativa 
-Método de Pesquisa Quantitativa 
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de observação sistemática do comportamento e de 
aspectos do desenvolvimento, observação de grupos e comunidades, instituições e 
empresas.   
 
4. Planejar e realizar entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes 

contextos: 
Disciplinas: 
-Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica 
-Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica 
-Psicologia Escolar e Educacional I 
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de entrevistas em contextos clínicos, escolar/educacional 
e de grupos. 
              
5. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 
     comportamentais. 
Disciplinas: 
-Psicologia Geral: Processos Básicos 
-Psicologia Escolar e Educacional I  
-Psicologia Social I e II 
-Teorias e Técnicas Grupais I  
-História da Psicologia do Trabalho 
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de observação, entrevista, avaliação psicológica e 
estágios básicos em grupos e instituições ou empresas.  
 
6. Analisar, descrever  e interpretar manifestações verbais e corporais como fontes 

primárias de acesso a estados subjetivos. 
Disciplinas: 
-Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica 
-Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica 
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Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de observação, entrevista e avaliação psicológica e 
estágios básicos em grupos e instituições ou empresas. 
 
7. Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e 

apresentação de dados e para a preparação das atividades profissionais em 
psicologia. 

Disciplinas: 
-Estatistica I e II 
-Psicologia Experimental III 
- Método de Pesquisa Qualitativa 
 -Método de Pesquisa Quantitativa 
-Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica  
-Psicologia Escolar e Educacional I 
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
  
  
C. COMPETÊNCIAS  DO NÚCLEO COMUM: 
 
 A seguir serão indicadas as disciplinas que visam desenvolver as competências 
definidas pelas Diretrizes Curriculares para o Núcleo Comum. Para cada competência, são 
relacionadas as disciplinas e atividades acadêmicas correspondentes. 
 
1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar 

projetos, planejar e intervir de forma coerente com referenciais teóricos e 
características da população-alvo. 

Disciplinas:  
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
-Psicologia Escolar e Educacional I 
-Teorias e Técnicas Grupais I  
-Ética Profissional 
-Psicologia e Saúde Pública 
Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de observação, entrevista e avaliação psicológica e 
estágios básicos em grupos e instituições ou empresas.   
 
2. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da 

Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e 
análise de dados em projetos de pesquisa. 

Disciplinas: 
-Método de Pesquisa Qualitativa 
-Método de Pesquisa Quantitativa 

 
3. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados (observação, 

entrevistas, inventários, questionários, testes e escalas) em Psicologia, tendo em 
vista a pertinência e os problemas quanto ao uso, construção e validação. 

Disciplinas: 
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-Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica  
-Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica 
- Psicologia Experimental I 
-Psicologia Experimental II 
-Psicologia Experimental III 
-Psicologia Escolar e Educacional I 
-Teorias e Técnicas Grupais I  
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de observação, entrevista e avaliação psicológica 
estágios básicos em grupos e instituições ou empresas.  
          

 
4. Avaliar problemas humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em 

diferentes contextos. 
Disciplinas: 
-Psicologia Escolar e Educacional I 
-Teorias e Técnicas Grupais I  
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de observação, entrevista e avaliação psicológica e 
estágios básicos em grupos e instituições ou empresas. 
  
 
5. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, 

assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 
Disciplinas: 
-Método de Pesquisa Qualitativa 
-Método de Pesquisa Quantitativa 

  
 
6. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças de formação e 

de valores dos seus membros. 
Disciplinas: 
-Disciplina Especifica: Teorias e Técnicas Grupais I  
-Disciplinas Pré-requisitos: Psicologia Social I e II, Psicologia nas Instituições de Saúde 
Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados em grupos e instituições ou empresas. 

 
 
7. Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim o recomendar. 
Disciplinas: 
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
-Psicologia Escolar e Educacional I 
-Teorias e Técnicas Grupais I; Pré-requisitos: Psicologia Social I e II, Psicologia nas 
Instituições de Saúde. 
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Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de observação e entrevista e estágios básicos em grupos 
e instituições ou empresas.  
 
 
8. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos 

interpessoais requeridos na sua atuação profissional. 
Disciplinas: 
      -Teorias e Técnicas Grupais I  

 -Psicologia Escolar e Educacional I 
 -Psicologia do Desenvolvimento I e II 
            -Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica 
            -Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica 
Estágios: 
 -Estágios básicos supervisionados de observação, entrevista e avaliação psicológica 
e estágios básicos em grupos e instituições ou empresas. 
  
9. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos e outras comunicações 

profissionais, inclusive materiais de divulgação. 
Disciplinas: 
-Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica 
-Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica. 
-Psicologia Experimental I 
-Psicologia Experimental II 
-Psicologia Experimental III 
-Psicologia Escolar e Educacional I 
-Teorias e Técnicas Grupais I  
-Psicologia do Desenvolvimento I e II 
Estágios: 
-Estágios básicos supervisionados de observação, entrevista e avaliação psicológica e 
estágios básicos em grupos e instituições ou empresas.  
 
 
 
D.   HABILIDADES  DO  PERFIL de FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO: 
 

Abaixo estão relacionadas as disciplinas e atividades acadêmicas que visam 
desenvolver as habilidades requeridas para a Formação do Psicólogo. 

 
 
1. Analisar o campo de atuação do psicólogo e seus desafios contemporâneos. 

Disciplinas: 
-Psicologia e Saúde do Trabalhador 
-Psicologia Comunitária 
-Psicologia nas Instituições de Saúde. 
-Psicologia Escolar e Educacional II 

Estágios: 
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 -Estágios supervisionados na ênfase curricular de Saúde Mental e na ênfase 
curricular de Processos Psicossociais e Socio-educativos. 
  
 
2. Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus 
agentes sociais. 

Disciplinas: 
-Psicologia e Saúde do Trabalhador 
-Seleção e Desenvolvimento de Pessoal 
-Psicologia Comunitária 
-Teorias e Técnicas Grupais II 
-Psicologia nas Instituições de Saúde. 
-Psicologia Escolar e Educacional II 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Processos Psicossociais e Socio-
educativos. 
 
 
3. Atuar profissionalmente, em diferentes contextos, na promoção da saúde, do 

desenvolvimento e da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e 
comunidades. 

Disciplinas: 
-Teorias e Técnicas Psicoterápicas de abordagem psicanalítica, comportamental e 
Existencial-fenomenológica. 
-Orientação Profissional 
-Teorias e Técnicas Grupais II 
-Psicologia Comunitária 
-Psicologia nas Instituições de Saúde 
-Seleção e Desenvolvimento de Pessoal 
-Psicologia e Saúde do Trabalhador 
-Psicologia Escolar e Educacional II 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Saúde Mental e na ênfase curricular de 
Processos Psicossociais e Socio-educativos. 
 
 
4. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de intervenção, de caráter 

preventivo ou terapêutico, considerando as características das situações e dos 
problemas específicos com os quais se depara. 

Disciplinas: 
- Teorias e Técnicas Psicoterápicas de abordagem psicanalítica, comportamental e 
fenomenológico-existencial. 
-Orientação Profissional 
-Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. 
-Psicologia Escolar e Educacional II 
-Psicologia Comunitária 
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-Psicologia e Saúde do Trabalhador 
-Teorias e Técnicas Grupais II 
-Psicologia nas Instituições de Saúde. 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Saúde Mental e na ênfase curricular de 
Processos Psicossociais e Socio-educativos. 
 
 
5. Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos 

e de organizações. 
Disciplinas 
-Teorias e Técnicas em Psicodiagnóstico.  
-Teorias e Técnicas Grupais II 
-Psicologia Comunitária 
-Psicologia nas Instituições de Saúde 
-Seleção e Desenvolvimento de Pessoal  
-Psicologia e Saúde do Trabalhador 
-Psicologia  Escolar e Educacional II 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Saúde Mental e na ênfase curricular de 
Processos Psicossociais e Socio-educativos. 
 
 
6. Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia.  
Disciplinas: 
-Orientação profissional 
- Teorias e Técnicas Psicoterápicas de abordagem psicanalítica, comportamental e 
existencial-fenomenológica. -Psicofarmacologia. 
-Teoria Psicanalítica das Neuroses  
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Saúde Mental: Orientação  Profissional,  
Clínica Psicanalítica,  Clínica Existencial-fenomenológica,  Terapia Comportamental., 
Ludoterapia, Dependência Química 
7. Intervir em processos grupais em diferentes contextos: institucionais, 

organizacionais, comunitários e associativos. 
Disciplinas: 
-Teorias e Técnicas Grupais II 
-Psicologia Comunitária 
-Psicologia nas Instituições de Saúde 
-Seleção e Desenvolvimento de Pessoal  
-Psicologia e Saúde do Trabalhador 
-Psicologia  Escolar e Educacional II 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Processos Psicossociais e Socio-
educativos. 
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8. Elaborar laudos de orientação profissional e de psicodiagnóstico, relatórios de 
sessões de atendimento clínico individual ou de grupo e outras comunicações 
profissionais. 

Disciplinas 
-Orientação  Profissional.  
-Teorias e Técnicas em Psicodiagnóstico.  
- Teorias e Técnicas Psicoterápicas de abordagem psicanalítica, comportamental e 
existencial-fenomenológica. 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Saúde Mental: estágios em Orientação  
Profissional,  estágios em Diagnóstico Psicológico Infantil e  Diagnóstico Psicológico 
Adulto, Psicopedagogia, Dependência Química, Pesquisa em Psicologia Clínica, Pesquisa 
em Saúde Mental e estágios em Clínica Psicanalítica, Existencial-fenomenológica e  
Comportamental. 
 
 
9. Apresentar trabalhos e discutir idéias em público. 

Disciplinas: 
-Psicologia Escolar e Educacional II  
-Psicologia e Saúde do Trabalhador 

 -Psicologia Comunitária 
      Estágios: 
 -Estágios supervisionados na ênfase curricular de Saúde Mental e na ênfase 
curricular de Processos Psicossociais e Socio-educativos. 
 Outras atividades acadêmicas: Atividades práticas de apresentação de trabalhos nas 
disciplinas do curso, apresentação de trabalhos nos Seminários promovidos pelos dois 
Laboratórios de Pesquisa do Departamento de Psicologia (LAPSAM e LAPIP), 
apresentação de trabalhos na Semana de Divulgação de Pesquisas (SEDIP), participação no 
Seminário de Iniciação Científica (SIC) e apresentação de trabalhos em congressos locais, 
regionais e nacionais, Monitorias. 
 
 
10. Encaminhar para profissionais que trabalham em áreas afins, quando necessário e 
atuar interdisciplinarmente. 
Disciplina: 
- Teorias e Técnicas Psicoterápicas de abordagem psicanalítica, comportamental e 
existencial-fenomenológica. 
-Teorias e Técnicas em Psicodiagnóstico 
-Orientação Profissional 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Saúde Mental:  Clínica Psicanalítica,  
Existencial-fenomenológica e Comportamental; Ludoterapia,  Orientação  Profissional,  
Dependência Química, Psicologia Aplicada aos  Portadores de Necessidades Especiais. 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Processos Psicossociais e Socio-
educativos. 
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11. Observar, diagnosticar e realizar intervenções psicossociológicas em instituições e 
na comunidade 
Disciplinas: 
-Teorias e Técnicas Grupais II 
-Psicologia Comunitária 
-Psicologia nas Instituições de Saúde 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Processos Psicossociais e Socio-
educativos. 
 
 
12. Analisar organizações, instituições, comunidades e conhecer possibilidades de 
consultoria. 
Disciplinas: 
-Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. 
-Psicologia  e Saúde do Trabalhador 
-Psicologia Comunitária 
-Psicologia nas Instituições de Saúde 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular  de Processos Psicossociais e Socio-
educativos. 
 
  
13.  Gerenciar recursos humanos, realizar seleção e treinamento profissionais. 
Disciplinas: 
-Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. 
-Psicologia e Saúde do Trabalhador 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Processos Psicossociais e Sócio-
educativos: estágio em Seleção e Desenvolvimento de Pessoal, estágio em Diagnóstico e 
Intervenção em Organizações e Estágio de pesquisa em Psicologia do trabalho. 
 
 
14.Avaliar, diagnosticar e intervir no contexto escolar.  
Disciplinas: 
-Psicologia Escolar e Educacional II. Pré-requisitos: Psicologia Escolar e Educacional I e 
Psicologia Genética. 
Estágios: 
-Estágios supervisionados na ênfase curricular de Processos Psicossociais e Socio-
educativos: 1. Psicologia Escolar/Educacional  em Escolas Regulares; 2. Psicopedagogia; 3. 
Formação de Professores: a contribuição da Psicologia; 4. Pesquisa em Psicologia Escolar/ 
Educacional. 
 
 
15. Desenvolver e atuar em projetos de pesquisa em Psicologia. 
Estágios: 



 41

-Estágios de pesquisa nas ênfases curriculares em Saúde Mental e Processos Psicossociais e 
Socio-educativos. 
 

 
 
 
 
 
 


