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APRESENTAÇÃO 

 

 

 A divagação, feita por Bock (2003), sobre os 50 anos da regulamentação 

da profissão de psicólogo no Brasil, demonstra que a formação do psicólogo 

requer um salto qualitativo em relação ao tipo de compromisso social que se 

estabeleceu com a sociedade brasileira, nas últimas décadas. Em suas próprias 

palavras, pode-se acompanhar com pesar como a psicologia vinha construindo 

sua função social como: 

 

Uma profissão que, durante seus 40 anos de vida, serviu às elites, 
sendo um serviço de difícil acesso aos que têm pequeno poder 
aquisitivo. Uma profissão com pouca inserção social, baixo poder 
organizativo, com entidades frágeis com pequeno poder de pressão e 
que negociou pouco com o Estado suas demarcações e possibilidades 
de contribuição social (BOCK, 2003, p. 19) 

   

 Destaca-se, dessa reflexão, que há ainda uma tendência dentro do campo 

da psicologia a naturalizar o fenômeno psicológico, a tomar as intervenções 

psicológicas como atividades neutras de trabalho e de apresentar uma 

concepção reducionista da relação indivíduo-sociedade. Nessa perspectiva, a 

Psicologia vinha se constituindo como uma ciência e uma profissão para o 

controle, a categorização e a diferenciação das pessoas, contribuindo muito 

pouco para a transformação das condições de vida da sociedade (BOCK, 2003).  

 No entanto, em todas as áreas da Psicologia há visíveis esforços para a 

mudança desse quadro, e esse é o principal desafio para a implantação do Curso 

de Psicologia da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, estando em sintonia 

com as transformações da profissão. 

 Este projeto é entendido como um instrumento de intervenção não 

somente pedagógica, mas também política e social, na medida em que articula 

determinado perfil de curso, cuja compreensão é da interação com a realidade 

regional e local no qual se desenvolve.  

 Veiga (1997) define o projeto político-didático-pedagógico como “um 

processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na 

busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, que não é 

descritiva ou constatativa, mas é constitutiva” (p.13). 

 Neste sentido, este Projeto Pedagógico é instrumento de constituição e 

aperfeiçoamento de nossa prática institucional, articulado aos Plano de 
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Desenvolvimento Institucional (PDI), formando e construindo um curso de 

Psicologia de qualidade e comprometido com os interesses reais e coletivos da 

população de Iturama e região. 

 Vale frisar que este projeto enseja a plena articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, considerando os aspectos de complementaridade entre 

cada uma destas dimensões, na formação do psicólogo. Entendemos a plena 

integração destas três dimensões como elemento chave de nossa prática 

pedagógica. 
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1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA FAMA 

 

1.1 Nome da Mantenedora 

 

Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada 

 
1.2  Base legal da Mantenedora 

 

• Ato de Criação: Portaria Ministerial n.º 376 de maio de 1998. 

• Ato de Instituição: Autorizada pelo DOU de 08 de maio de 1998. 

• Registro de Estatutos: Contrato Social de Constituição, Nire. n.º 

3121016749-7, deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de 

Minas Gerais, sob o nº 31210167497 em 27/06/2014. 

• Personalidade Jurídica: Sociedade Empresária Limitada. 

• CNPJ/CGC: 00.099.845/0001-86 

• Razão Social: Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada. 

Endereço: Av. Domingos Teixeira, n.º 664, Residencial Recanto dos 

Lagos, Iturama/MG, CEP: 38.280-000. 

 

1.3 Nome da IES 

 

Faculdade Aldete Maria Alves 

 

1.4 Base legal da IES 

 

 Endereço: Av. Domingos Teixeira, 664 – Residencial Recanto dos Lagos – 

Iturama – MG - CEP: 38.280-000   

 Ato de Recredenciamento: Portaria nº. 042 de 13/01/2012 publicada no 

DOU de 16/01/2012, p. 11, seção 01. 

 Dirigentes da FAMA 

 Diretor Geral: Prof. Me. Randall Freitas Stabile 

 Vice Diretora Geral: Profª. Me. Ana Paula Pereira Arantes 

  
1.5 Missão  

 

 Tornar-se centro de referência na região, oferecendo subsídios à alteração 

da estrutura produtiva e das condições sociais vigentes. Para tanto, propõe-se a 
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organizar, incentivar e desenvolver, por meio da indissociabilidade entre ensino 

superior, pesquisa e extensão, a efetividade da capacidade técnica e a cidadania. 

 

1.6 Visão  

 

 Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo governo, 

sociedade e cidadãos, como referência em termos de qualidade e excelência de 

seus serviços de ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais 

comprometidos com a melhoria da qualidade de vida e a preservação do espaço 

político-cultural e socioeconômico. 

 

1.7 Dados socioeconômicos da região 

 

 No contexto regional a FAMA, centrada na cidade de Iturama - MG, atua 

no entorno de uma área que abrange um raio de 200 quilômetros, englobando 

um total de 25 (vinte e cinco) municípios em mais três Estados da região Sudeste 

e Centro-oeste, sendo: 06 (seis) em Minas Gerais, 12 (doze) em São Paulo, 03 

(três) em Mato Grosso do Sul e 04 (quatro) em Goiás. Esta área de abrangência 

totaliza 1,7 milhões de habitantes (IBGE, 2009). A Figura 1 ilustra a área de 

abrangência da FAMA na região. 

 

 

  Figura 1- Área de abrangência da FAMA, Iturama - MG.  

  Fonte: Google mapas, 2012. 
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 O município se caracteriza por estar situado na promissora região do 

Triângulo Mineiro a Oeste do Estado de Minas Gerais. A economia está 

solidificada na agricultura e pastoreio, no cultivo da cana-de-açúcar, na produção 

do álcool e na prestação de serviços.  

 Sua estrutura física e a organização urbana fazem dela uma referência nos 

diversos setores da economia, ainda somando a chegada da Usina de Biodiesel 

Triângulo e a implantação do Porto Intermodal de Cargas, que une os estados de 

São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e deve gerar maior 

desenvolvimento para a cidade e região, além de alavancar o sistema de 

transporte rodoviário e hidroviário brasileiro.  

 Outro destaque fica para o setor hoteleiro que conta com diversas opções 

para o bem estar do visitante e do turista. Por isso e demais fatores, Iturama se 

destaca para realização de novos empreendimentos e na perspectiva para 

melhoria continua na qualidade de vida de seus habitantes.  

 Na área Industrial, encontram-se indústrias de diferentes ramos, e hoje se 

destaca na área por ser composta por mais de 190 indústrias que impulsionam a 

economia do município com destaques para a Usina Coruripe, o Frigorífico Friboi 

e a Usina de Biodiesel Triângulo. A cidade também propicia aos investidores uma 

localização privilegiada, mão de obra abundante, um Porto Intermodal de Cargas, 

que vai escoar a produção da região diretamente a demais portos direcionados 

na rota ao Porto de Santos. 

 

Tabela 01 – Características dos municípios onde a FAMA atua 

Município População IDHM1 Mat. EM2 

Campina Verde 20.052 0.704 708 

Carneirinho 10.030 0.741 323 

Itapagipe 14.916 0.723 393 

Iturama 38.102 0.747 1.320 

Limeira do Oeste 7.436 0.710 207 

Ouroeste 9.733 0.770 362 

São Francisco de Sales 6.188 0.688 195 

União de Minas 4.463 0.672 107 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016. 1 – IDHM: Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal ( IBGE, 2010); 2 – Mat. EM: Matrículas no Ensino Médio 
(IBGE, 2015).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Santos
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Na região de Iturama, o processo de crescimento e desenvolvimento se 

dá principalmente por uma progressiva industrialização dos setores agrícolas (no 

que se refere, principalmente, ao cultivo da cana de açúcar) e pelos incentivos 

fiscais, que atraiu um maior número de investidores. Como consequência natural 

deste progresso econômico, melhora-se também a empregabilidade e o nível de 

vida das pessoas que habitam no município. 

Atualmente, esta Instituição de Ensino mantém a preocupação de melhor 

preparar a população local para absorver a oferta de empregos surgida. Este 

posicionamento exige maior aproximação com as empresas, visando atender, 

cada vez mais e melhor, as exigências do mercado laboral.  

Cenário importante que continua em franco desenvolvimento é a questão 

ambiental.  Palco de acentuados protestos, atualmente constitui assunto 

obrigatório em qualquer fórum que se preste a tratar ou discutir temas em torno 

de recursos e da sobrevivência humana. Aspectos como o consumo de água 

(consequentemente os mananciais), a qualidade do ar e a própria qualidade de 

vida das pessoas devem ser estudados e debatidos, no sentido de trazer 

resultados práticos ao enfrentamento dos problemas da vida humana. 

A globalização é outro fator que ultrapassou os limites das projeções 

feitas, sendo hoje elemento incontestável de sobrevivência das nações. O 

comércio internacional, a dependência das receitas externas, a necessidade dos 

produtos importados e a generalização da necessidade de negociação 

internacional colocam as empresas em estado de alerta.    

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA,  encontra-se hoje no centro 

desses debates, tendo projetado todas essas necessidades na implantação dos 

seus cursos desde 1998. Os alunos que adentraram na Faculdade, desde 1998 

até hoje, estão plenamente ajustados às necessidades do mercado de trabalho e 

aos novos desafios trazidos às empresas e à sociedade como um todo. 

A análise que não pode faltar é a do ambiente das instituições 

concorrentes, que deve ser projetado com uma possível invasão de grandes 

universidades nacionais no mercado regional, contrapondo-se à possível 

expansão das instituições locais. Neste ambiente, a mantenedora da Faculdade 

Aldete Maria Alves – FAMA, acredita que serão vitais tanto o posicionamento 

quanto a solidez financeira e institucional, os quais permitirão a sobrevivência e a 

própria evolução das Faculdades.  
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Ciente da necessidade de investimentos na área, a mantenedora da 

Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA  não descurará do aporte  monetário 

necessário a investimentos, reformas e construções, remuneração condigna o 

corpo docente e técnico administrativo e de apoio, assim como na qualificação, 

aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação “stricto sensu” a esses 

colaboradores e docentes  e  projetou a viabilização, organização, que prevê a 

ampliação da Faculdade, no horizonte do seu PDI, devendo dispor-se de  

investimentos para reformas e construções, adequando a infraestrutura e 

construindo novas salas de aula, nova biblioteca e auditório. 

A mantenedora, Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada – 

INSTITUES, em seus novos cursos previstos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, volta suas atenções na profissionalização da comunidade de Iturama 

e circunvizinhanças  procurando sustar a migração de parte da população por 

carência de estudo e procurará junto à força industrial e comercial da região 

desencadear uma ampliação de oferta de mão de obra, emprego e diversidade 

comercial. 

A FAMA planeja o seu futuro Institucional com os olhares voltados para o 

progresso e desenvolvimento regional, prospectando sua ampliação e seus 

cursos no atendimento às exigências e necessidades da população e do mercado  

atuante que venham de encontro aos anseios e necessidades na implantação de 

cursos emergentes e duradouros, atendendo os reclamos progressistas e 

desenvolvimentistas da comunidade de Iturama e região. 

 

1.8 Histórico da Instituição 

 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA iniciou suas atividades no dia 28 

de maio de 1998 com o início das aulas do curso de Ciências Contábeis 

(autorizado através da Portaria nº. 375/98). 

A FAMA nasceu da necessidade de facilitar o acesso da população desta 

região a uma entidade de ensino superior da qual não se dispunha num raio de 

aproximadamente 280 km, além da impossibilidade de acesso a outras regiões 

devido à grande dificuldade de deslocamento por via asfaltada. A união de um 

grupo de pessoas, bem como o apoio de vários segmentos da sociedade 

ituramense e demais municípios vizinhos, propiciou a realização de uma pesquisa 

de opinião entre estudantes do ensino médio daquela época, mostrando 

necessidade da criação de uma instituição de ensino superior que oferecesse aos 



14 

 

mesmos, a oportunidade de continuar seus estudos no referido nível, contribuindo 

para maior fixação dos estudantes na região, uma vez que os jovens deslocavam-

se para outros centros, como São José do Rio Preto, Votuporanga, 

Fernandópolis, Jales, Paranaíba, Uberaba, Uberlândia, entre outros, e em geral 

não retornavam para a região, absorvidos que eram, pelos respectivos mercados 

de trabalho. 

 O Curso de Ciências Contábeis foi autorizado pela Portaria MEC nº. 

375/98, de 08/05/1998, publicado no DOU em 11/05/1998, página 01, seção1 e 

reconhecido pela Portaria MEC 3.481 de 26/10/2004. No ano de 1999 foram 

autorizados ainda os cursos de Administração de Empresas através da Portaria 

MEC nº. 890 de 21/06/1999 e reconhecido através da Portaria MEC nº. 1.016 DE 

30/03/2005 e Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Administração 

Escolar e Orientação Educacional, através da Portaria MEC nº. 1.506, de 

19/10/1999 e em 2002 foi autorizado o Curso de Direito através da Portaria MEC 

nº. 919 DE 27/03/ 2002. O curso de Psicologia foi autorizado pela Portaria MEC nº 

914, de 27 de novembro de 2015. 

A primeira turma da Faculdade iniciou as suas atividades com 

aproximadamente 80 alunos. O credenciamento da Faculdade foi uma conquista 

muito grande para a região, pois a mesma não dispunha de uma IES que pudesse 

oferecer cursos superiores e assim atender a demanda dos jovens dessa região. 

Nesses 18 anos de funcionamento da FAMA, esta vem se consolidando pelo 

seu pioneirismo na geração do conhecimento científico através da oferta de 

cursos superiores de graduação, pós-graduação e também pela pesquisa e 

extensão universitária, mas acima de tudo, pela qualidade de ensino na formação 

dos seus alunos, razão maior da existência da Instituição. 

A FAMA atua na área de pós-graduação desde 2002. Foram promovidos 

diversos cursos de pós-graduação em nível de especialização lato-sensu, 

permitindo o aperfeiçoamento necessário a diversos profissionais.       

A política de ensino de pós-graduação da FAMA apresenta como diretriz a 

formação de profissionais criativos, capazes de desenvolver novas técnicas e 

processos tendo em vista a expansão da indústria brasileira e as necessidades do 

desenvolvimento nacional em todos os setores, oferecendo cursos de pós 

graduação nas áreas de administração, educação e jurídica. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

 
2.1 Nome do curso 

 
Psicologia 

 
Ênfases 
 
Psicologia e Processos Clínicos 
Psicologia e Processos de Intervenção Grupal e Institucional 

 
 

2.2 Endereço de funcionamento do curso 

 
Av. Domingos Teixeira, 664 – Residencial Recanto dos Lagos – Iturama-

MG - CEP: 38.280-000   
 
 

2.3 Modalidade do curso 

 
Presencial 

 
 

2.4 Título acadêmico conferido 

 

Formação de Psicólogo 

 
2.5 Regime de matrícula 

 
Seriado semestral 

 
 

2.6 Forma de ingresso 

 

O ingresso nos cursos de graduação, sob qualquer forma, é feito mediante 

processo de seleção, fixado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE). 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, no qual 

constarão os cursos oferecidos, turnos com as respectivas vagas, os prazos de 

inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação e o período das 

provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, conteúdos exigidos nas 

provas, os critérios de classificação e desempate, e demais informações úteis. 
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Antes de cada período letivo, a Faculdade torna público os seus critérios de 

seleção de alunos nos termos da legislação e das normas vigentes, bem como as 

demais informações pertinentes aos cursos oferecidos. 

O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação será coordenado 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), abrangendo 

conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem 

ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas. 

A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem 

os níveis mínimos previstos em edital. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, a Faculdade poderá realizar 

novo processo seletivo, ou preenchê-las com alunos transferidos de outras 

instituições, ou ainda candidatos portadores de diploma de graduação em nível 

superior de cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

A Faculdade manterá os relatórios dos processos seletivos e seus resultados, 

devidamente arquivados.  

As formas de acesso ao curso de Psicologia da FAMA são descritas a seguir: 

 

2.6.1 Processo Seletivo – Vestibular 
 

O processo seletivo vestibular para o Curso de Graduação em Psicologia da 

FAMA será realizado anualmente, oferecendo 80 vagas.   

Este processo seletivo é destinado a candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou estudos equivalentes. O processo seletivo é válido apenas para 

o período letivo a que se destina e normatizado de acordo com edital específico 

para este fim, aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

– CONSEPE. 

O processo seletivo vestibular tem como objetivo avaliar a formação recebida 

pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores, classificando-

os no estrito limite das vagas oferecidas. O processo seletivo para as vagas 

iniciais é unificado em sua realização, e abrange conhecimentos comuns às 

diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de 

complexidade, avaliados em provas escritas. A classificação será feita pela ordem 

decrescente dos resultados obtidos, respeitando-se o limite de vagas pré-

determinados, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 

estabelecidos em edital. 
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Havendo vagas remanescentes pode-se optar por fazer processo seletivo 

semestral, com edital aprovado pelo CONSEPE. 

  

2.6.2 Ingresso Extra Vestibular 
 

A FAMA, em atenção à necessidade de preenchimento de possíveis vagas 

remanescentes/ociosas, que por motivos diversos possam vir a existir, e em 

detrimento de demandas advindas de toda a sociedade, possibilita o ingresso de 

estudantes que já possuam vínculo em curso superior, por meio de outras 

modalidades de acesso. Essas modalidades são: 

 

a) Portadores de diploma de graduação – na hipótese de restarem vagas 

iniciais não preenchidas, podem ser admitidos portadores de diploma de curso 

superior reconhecidos pelo MEC, devidamente registrados, para obtenção de 

novo título, observadas as normas Institucionais e o limite de vagas no semestre. 

Estas vagas serão disponibilizadas após realização do processo seletivo, em 

edital e regras próprios.  

 

b) Transferência externa – a transferência de aluno de outra Instituição para 

o Curso de Graduação em Psicologia, para prosseguimento de estudos do 

mesmo curso ou da mesma área, dar-se-á mediante a existência de vaga e 

realização de processo seletivo de acordo com análise, aprovação e deliberação 

do Colegiado do Curso. Os critérios para inscrição de candidatos a uma vaga de 

ingresso no curso através de processo seletivo, inicial ou complementar, são 

estabelecidos em Edital, no qual constam as informações exigidas pela legislação 

de ensino e os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CONSEPE. O processo seletivo complementar para 

candidatos portadores de diploma de curso superior ou transferência externa será 

normatizado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE  e contemplam análise de histórico escolar e planos de ensino de 

componentes cursados, podendo incluir exames escritos.  

  

2.6.3 Transferência Ex-Officium 
 

Servidores públicos civis e militares, inclusive seus dependentes, que forem 

removidos a critério da Administração, podem solicitar a Transferência Ex-
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Officium. Esse tipo de transferência independe da existência de vaga e pode ser 

solicitada a qualquer tempo.  

 

2.6.4 Exame Nacional do Ensino Médio - Enem 
 

A admissão de alunos pode ser realizada pela apresentação das notas da 

prova objetiva e da redação, obtidas no ENEM. No caso de admissão por meio 

das notas obtidas no ENEM, estará apto a matricular-se nos cursos de graduação 

da FAMA o candidato que comprovar resultado com aproveitamento superior a 

50% (cinquenta por cento) no ENEM, no ato da inscrição. 

 
2.7 Número de vagas  

 
80 (oitenta) anuais 

 
 

2.8 Turno de funcionamento do curso 

 
Noturno 

 
 

2.9 Carga horária do curso 

 
4013 horas 
 
 

2.10 Histórico do curso 

 
A criação do Curso de Psicologia da FAMA foi proposta em atendimento a 

uma demanda identificada em consulta à sociedade na região de Iturama - MG, 

através de enquete realizada em uma rede social. 

Na referida pesquisa foi questionado aos participantes qual curso 

gostariam que fosse implantado na FAMA, entre as opções constantes no PDI 

2012-2016 da FAMA foram elencadas: Arquitetura/Urbanismo; Engenharia 

Elétrica; Gastronomia; Psicologia ou outros. O gráfico 1 ilustra o resultado obtido 

a partir da pesquisa: 
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             Gráfico 1 – Distribuição dos cursos segundo resultado da enquete 

 

O resultado apontou que 38% dos participantes optaram pelo curso de 

Psicologia; 25% pelo curso de Arquitetura/Urbanismo; 19% por Engenharia 

Elétrica; 9% optaram por Gastronomia e 8% optaram por outros cursos. 

Os dados indicaram que a maioria dos pesquisados fizeram opção pelo 

curso de Psicologia. Tais dados confirmam que existe uma demanda para o 

referido curso, o que, por si só, já justificaria a implantação do mesmo. No 

entanto, outros dados se juntaram para fortalecer a ideia da necessidade do curso 

em nossa região.  

A primeira turma do curso de Psicologia da FAMA iniciou em 2016 com 45 

alunos inscritos. 

Na região de Iturama, cerca de 8 mil alunos, anualmente, são egressos do 

ensino médio (IBGE 2009).  Muitos, não tendo opções de cursos, saem para 

outras regiões e outros estados com o intuito de dar continuidade aos estudos, 

sendo, geralmente, absorvidos pelo mercado de trabalho da região onde 

estudam. Outros, sem condição de fazê-lo, abandonam os estudos, o que 

certamente gera um efeito negativo sobre o desenvolvimento científico, cultural, 

social e econômico de toda a região. 

Outro dado bastante relevante é o fato de a região do Pontal do Triângulo 

Mineiro ser uma região em franco desenvolvimento. Com sua economia baseada, 

principalmente, na produção de cana de açúcar, várias indústrias e empresas têm 

migrado para a região o que, consequentemente, gera uma maior migração de 
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pessoas vindas de várias regiões do país, principalmente, da região norte e 

nordeste, em busca de melhores oportunidades de emprego. 

Com base na demanda social e econômica apresentada e atendendo ao 

disposto no art. 10 das Diretrizes Curriculares Nacionais, que versa sobre a 

organização do curso de Psicologia em ênfases curriculares, o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do Curso de Psicologia elaborou o Projeto Pedagógico do 

Curso de Graduação em Psicologia a partir da discussão sobre qual profissional 

atenderia a esta demanda, organizando, então, o curso em duas ênfases, que 

serão descritas adiante:  

a) Psicologia e Processos Clínicos  

b) Psicologia e Processos Grupais e Institucionais  

Este trabalho foi realizado com o objetivo de nortear o Curso de Psicologia, 

possibilitando o diagnóstico e prognóstico, para o desenvolvimento de ações de 

correção e de implementação integral da proposta pedagógica. Seguindo o que 

ocorre na maioria das Instituições de Ensino Superior, o Curso de Graduação em 

Psicologia da FAMA tem o regime seriado semestral, sobretudo, para permitir 

melhor acompanhamento pedagógico do processo ensino aprendizagem. 

 

2.11 Campo de atuação profissional 

  

Considerando-se que o Estado de Minas Gerais e em especial os 

municípios do chamado “Pontal do Triângulo Mineiro” são carentes de mais 

profissionais que atuem nas diferentes áreas da Psicologia, entende-se que o 

curso seja de suma importância para a região, uma vez que este profissional pode 

atuar em diversas frentes, tais como: 

• Organizações governamentais e não-governamentais; centros 

comunitários, movimentos sociais, empresas e indústrias;  

• Instituições educacionais (escolas, universidades, creches, orfanatos, 

centros de pesquisas);  

• Instituições de saúde (ambulatórios, unidades de saúde, clínica e 

hospitais);  

• Institutos de pesquisas, entre outros. 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 
 
3.1 Objetivos do Curso 

 

O curso de Psicologia da FAMA, em observância às exigências, contidas 

na Resolução n° 5 de 15 de março de 2011, instituída pelo Conselho Nacional de 

Educação – Câmara de Educação Superior, que versa sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Psicologia no que 

concernem seus princípios e compromissos, tem como principais objetivos: 

 

1. Contribuir para o desenvolvimento da Psicologia através de uma 

ação integrada entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 

2. Formar psicólogos, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e 

competências para uma atuação ética, capacitando-os para atuar 

criticamente frente à realidade, assim como para o desenvolvimento 

intelectual autônomo e permanente; 

 

Constituem objetivos específicos do curso: 

 

a. Formar psicólogos aptos a contribuir para construção e 

desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia; 

b. Desenvolver nos alunos a compreensão dos múltiplos 

referenciais que buscam apreender a amplitude do fenômeno 

psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e 

sociais; 

c. Proporcionar aos alunos o reconhecimento da diversidade de 

perspectivas necessárias para compreensão do ser humano e 

incentivo à interlocução com campos de conhecimento que 

permitam a apreensão da complexidade e multideterminação do 

fenômeno psicológico; 

d. Desenvolver a compreensão crítica dos fenômenos sociais, 

econômicos, culturais e políticos do País, fundamentais ao 

exercício da cidadania e da profissão; 

e. Preparar o aluno para atuar em diferentes contextos, 

considerando as necessidades sociais e os direitos humanos, 
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tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, 

grupos, organizações e comunidades; 

f. Desenvolver o respeito à ética nas relações com clientes e 

usuários, com colegas, com o público e na produção e 

divulgação de pesquisas, trabalhos e informações da área da 

Psicologia; 

g. Formar profissionais que compreendam a necessidade de 

aprimoramento e capacitação contínuos. 

h. Promover a divulgação de conhecimentos na comunidade, 

visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes de 

criação cultural e da pesquisa científica. 

 

 

3.2 Das Habilidades e Competências 

 

A Psicologia é um campo de conhecimento com várias orientações teórico-

metodológicas, práticas e várias possibilidades de inserção profissional. Desta 

forma, o curso de Psicologia da FAMA foi organizado em duas ênfases de 

formação: Psicologia e Processos Clínicos; e Psicologia e Processos Grupais e 

Institucionais. De acordo com o art. 10 das Diretrizes Curriculares Nacionais, as 

ênfases curriculares são entendidas como “um conjunto delimitado e articulado de 

competências e habilidades que configuram oportunidades de concentração de 

estudos e estágios em algum domínio da Psicologia”.  

Assim, a graduação de Psicologia da FAMA tem por objetivo desenvolver 

no profissional os conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes 

competências e habilidades gerais: 

a) Atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a desenvolver 

ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e 

psicossocial, tanto em nível individual quanto coletivo, bem como a realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética; 

b) Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar 

fundamentado na capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 
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c) Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter 

os princípios éticos no uso das informações a eles confiadas, na interação com 

outros profissionais de saúde e o público em geral; 

d) Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o 

bem estar da comunidade; 

e) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a 

tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração da força de trabalho, dos 

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 

aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou líderes nas equipes 

de trabalho; 

f) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de 

aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, e de ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento das futuras 

gerações de profissionais, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica 

e profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

De acordo com o art. 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais, as 

competências que devem ser desenvolvidas no graduado em Psicologia:  

 

...reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do formado 
em Psicologia, e devem garantir ao profissional o domínio básico 
de conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em 
diferentes contextos que demandam a investigação, análise, 
avaliação, prevenção e atuação em processos psicológicos e 
psicossociais e na promoção da qualidade de vida. 

 

Assim as competências básicas que o curso de Psicologia da FAMA 

pretende desenvolver no aluno estão relacionadas com a capacidade de: 

I - analisar o campo de atuação profissional e seus desafios 

contemporâneos; 

II - analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os 

seus agentes sociais; 

III - identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, 

diagnosticar, elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais 

teóricos e características da população-alvo; 
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IV - 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; 

V - escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em 

Psicologia, tendo em vista a sua pertinência; 

VI - avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e 

afetiva, em diferentes contextos; 

VII - realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de 

indivíduos, de grupos e de organizações; 

VIII - coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças 

individuais e socioculturais dos seus membros; 

IX - atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos 

processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar; 

X - relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de 

vínculos interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 

XI - atuar, profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter 

preventivo ou terapêutico, considerando as características das situações e dos 

problemas específicos com os quais se depara; 

XII - realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

XIII - elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras 

comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

XIV - apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 

XV - saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação 

profissional, assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 

A partir das competências propostas nas Diretrizes, as ênfases curriculares 

do curso de Psicologia da FAMA estão organizadas conforme segue: 

- Psicologia e Processos Clínicos que compreende a concentração nas 

competências para atuar, de forma ética e coerente com referenciais teóricos, 

valendo-se de processos psicodiagnósticos, de aconselhamento, psicoterapia e 

outras estratégias clínicas, frente a questões e demandas de ordem psicológica, 

apresentadas por indivíduos ou grupos em distintos contextos. 

- Psicologia e Processos Grupais e Institucionais que compreende a 

concentração nas competências para atuar de forma ética, em ações de caráter 

preventivo e terapêutico, em nível individual e coletivo, voltadas à capacitação de 

indivíduos, grupos, instituições e comunidades para protegerem e promoverem a 



25 

 

saúde e a qualidade de vida, em diferentes contextos em que tais ações possam 

ser demandadas; diagnosticar, elaborar projetos, planejar e agir de forma 

coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. 

O art. 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais versa que as competências 

devem se apoiar em determinadas habilidades e estas devem ser desenvolvidas 

nos graduados. São elas: 

I - levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, 

manuais técnicos e outras fontes especializadas através de meios convencionais 

e eletrônicos; 

II - ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da 

Psicologia; 

III - utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de 

investigação científica; 

IV - planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes 

finalidades e em diferentes contextos; 

V - analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos 

psicológicos e comportamentais; 

VI - descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais 

como fontes primárias de acesso a estados subjetivos; 

VII - 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. 

 

 

3.3 Da Interdisciplinaridade 

 

 O princípio da interdisciplinaridade, além de levar à integração das 

disciplinas próprias do curso e daqueles saberes provenientes de outras áreas do 

conhecimento, conduz o estudante a criar elos entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão que resultará numa melhor aplicação dos conhecimentos auferidos em 

sua vida profissional. 

 Em relação ao curso de Psicologia, este esboça em seu projeto 

pedagógico o perfil profissional desejado do egresso, assim, acaba 

consequentemente fazendo a opção da estrutura curricular interdisciplinar, que 

lhe será apresentada durante o transcorrer de sua vida acadêmica.  
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 A adoção do princípio da interdisciplinaridade, princípio este norteador da 

integração das várias disciplinas, com seus conteúdos que compõem o currículo, 

evitam a compartimentalização dos conhecimentos e das disciplinas curriculares 

próprias desta área.  

 A integração entre as várias áreas da Psicologia e destas com os outros 

campos de conhecimento, será capaz de levar a um maior aproveitamento dos 

conhecimentos psicológicos, para que o discente obtenha uma interpretação e 

uma prática mais condizente com formação humanista, técnica, científica e prática 

que se procura construir durante o curso. 

 Considerando a diversidade e a complexidade das áreas de atuação do 

profissional da Psicologia, deve ser buscada a flexibilização curricular, de forma a 

permitir ao estudante acesso a outros campos do conhecimento, necessários a 

uma melhor formação cidadã e profissional que visamos formar. 

 A criação de grupos de estudos para o desenvolvimento de Pesquisa e 

Extensão no curso de Psicologia da FAMA, com linhas de pesquisa bem definidas 

e integradas pelos assuntos vocacionais da região, integrados a outros grupos de 

estudos dos demais cursos existentes na instituição poderá ampliar a 

interdisciplinaridade proporcionando uma interação horizontal e vertical do 

conhecimento. 

 A integração entre a teoria e a prática deverá ser demonstrada em sala de 

aula durante a graduação, pelos professores, que deverão ilustrar os 

conhecimentos teóricos durante suas exposições e, sempre que possível, 

problematizar as questões psicológicas, filosóficas, políticas e sociais, devendo 

incentivar o discente a uma reflexão e interpretação da Psicologia enquanto 

ciência, em consonância com a realidade social em que vive e atua. 

 Outra forma de integração entre teoria e prática serão os estágios básicos 

e específicos a cada uma das ênfases curriculares, a serem desenvolvidos pelos 

acadêmicos, de forma simulada e real, com supervisão e orientação nos mais 

diversos campos de atuação. 

 

4. PERFIL DO EGRESSO 

 
 A formação acadêmica permeia a caminhada pessoal, social e profissional 

do ser humano, de forma determinante, influenciando em quaisquer atividades 

que venha a desempenhar ao longo de sua vida particular e em sociedade. 
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 Portanto, cabe aos cursos superiores, de modo geral, a responsabilidade 

de propiciar uma formação humanista e profissional sólida. Aos cursos de 

Psicologia, especificamente, cabe a responsabilidade de propiciar uma sólida 

formação humanista e técnico-científica básica, ministrando um ensino 

interdisciplinar eficiente ao exercício da cidadania e da profissão.  

 Tal escopo apenas torna-se viável através da emancipação do acadêmico, 

de forma que o mesmo possa não só apreender por meio do ensino sistemático, 

mas também buscar o conhecimento de modo autônomo, por meio da pesquisa e 

da extensão, tornando-se um profissional intelectualmente independente, capaz 

de buscar e construir o seu saber. A orientação para a autonomia visa originar 

cidadãos-profissionais mais preparados para as atividades que venham a exercer. 

 Neste sentido, o egresso deste curso de Psicologia deve: 

 Agir com responsabilidade social; 

 Discernir demandas e necessidades psicológicas no contexto histórico e 

social, articulando sua avaliação e intervenção com a de outros 

profissionais; 

 Estar capacitado a atuar de maneira crítica, reflexiva e ética nos mais 

variados campos de trabalho profissional, através do uso de 

conhecimentos teóricos e técnicos construídos ao longo do curso; 

 Ter domínio sobre teorias psicológicas e conhecimento de áreas que 

embasem o desenvolvimento de novas tecnologias de intervenção social, 

pautadas na inserção social e na pesquisa; 

 Contribuir para o desenvolvimento de seres humanos cidadãos, 

conscientes de sua inserção e responsabilidade social, através da 

compreensão, da problematização e da ampliação da atuação profissional, 

que privilegie novas formas de intervenção sobre as demandas 

populacionais. 

 

 

5. MATRIZ CURRICULAR 

 

O processo de construção e desenvolvimento curricular do curso de 

Psicologia foi norteado pelos seguintes princípios: 

 a interdisciplinaridade como princípio didático – compreendida enquanto 

estratégia conciliadora dos domínios próprios de cada área com a 

necessidade de alianças entre eles no sentido de complementaridade e 
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de cooperação para solucionar problemas, encontrando a melhor forma 

de responder aos desafios da sociedade contemporânea. 

 a flexibilidade na estrutura curricular – compreensão de que o curso 

é um percurso que deverá ser construído considerando os saberes e conteúdo da 

vivência e experiência do aluno na busca ativa pelo conhecimento; 

 adoção de temas transversais – temáticas referentes à Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, 

Africana e Indígena, Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental devem 

ser abordadas de forma transversal, estimulando o pensar, refletir, construir com 

vistas à construção de uma sociedade cada vez mais humana; 

 articulação entre ensino, pesquisa e extensão - pressupõe um 

projeto de formação cujas atividades curriculares transcendam a tradição das 

disciplinas. A defesa da prática como parte inerente, integrante e constituinte do 

questionamento sistemático, crítico e criativo e da pesquisa como atitude 

cotidiana, como princípio científico e educativo, deve estar presente na própria 

concepção de prática educativa prevista na organização do Projeto Pedagógico 

do curso. 

 articulação entre teoria e prática - compreendida como um princípio 

de aprendizagem que se afasta da lógica positivista de produção do 

conhecimento e possibilita que os alunos se envolvam com problemas reais, 

tomem contato com seus diferentes aspectos e influenciem nas soluções. Assim o 

aluno sai da simples condição de mero receptor de informações e passa a sujeito 

da produção desse conhecimento. 

 avaliação permanente – o processo de reestruturação e 

acompanhamento curricular deverá estar associado a um programa de 

capacitação docente e a um projeto de auto avaliação institucional com resultados 

analisados pelo Colegiado e NDE de cada curso. 

 

 

5.1 Organização Curricular 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Psicologia propõem, 

no Art. 5º que “a formação em Psicologia exige que a proposta do curso articule 

os conhecimentos, habilidades e competências em torno dos seguintes eixos 

estruturantes”: 

I - Fundamentos epistemológicos e históricos que permitam ao formando o 
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conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do saber 

psicológico, desenvolvendo a capacidade para avaliar criticamente as linhas de 

pensamento em Psicologia; 

II - Fundamentos teórico-metodológicos que garantam a apropriação crítica 

do conhecimento disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes 

métodos e estratégias de produção do conhecimento científico em Psicologia; 

III - Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional, de 

forma a garantir tanto o domínio de instrumentos e estratégias de avaliação e de 

intervenção quanto a competência para selecioná-los, avaliá-los e adequá-los a 

problemas e contextos específicos de investigação e ação profissional; 

IV - Fenômenos e processos psicológicos que constituem classicamente 

objeto de investigação e atuação no domínio da Psicologia, de forma a propiciar 

amplo conhecimento de suas características, questões conceituais e modelos 

explicativos construídos no campo, assim como seu desenvolvimento recente; 

V - 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; 

VI - Práticas profissionais voltadas para assegurar um núcleo básico de 

competências que permitam a atuação profissional e a inserção do graduado em 

diferentes contextos institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais 

de áreas afins. 

 Desta forma, a matriz curricular do curso foi pensada com base nos eixos 

acima elencados e organizada em períodos seriados semestrais.  

 A proposta da presente matriz curricular é o oferecimento de disciplinas e 

estágios, no decorrer do curso, que desenvolvam no aluno competências e 

habilidades, buscando atender às ênfases curriculares do curso da FAMA, como 

segue:  

a) Psicologia e Processos Clínicos  

Esta ênfase reúne competências e habilidades interdisciplinares para a 

investigação dos processos clínicos, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida através de ações de caráter preventivo e de promoção da saúde, bem como, 

de processos clínicos, de aconselhamento, psicoterapia ou outras estratégias 

clínicas. Tais ações poderão ser desenvolvidas em nível individual, grupal e 

coletivo em diferentes contextos.  Procurar-se-á habilitar o aluno na atuação nos 
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diversos âmbitos da prática do psicólogo (clínica e nos espaços públicos de 

atenção à saúde) no diagnóstico, no planejamento de ações e na solução de 

problemas, com responsabilidade e competência. 

b) Psicologia e Processos Grupais e Institucionais  

Esta ênfase reúne competências e habilidades interdisciplinares para a 

investigação dos processos sócio-históricos e culturais que configuram os modos 

de subjetivação na modernidade em seus diferentes escopos e níveis de análise. 

Estes incluem os conhecimentos abrangentes e específicos no domínio da 

Psicologia e de suas fronteiras disciplinares que permitem entender a relação 

indivíduo-sociedade, tanto de um ponto de vista macro-estrutural, quanto de um 

ponto de vista mais delimitado, no terreno dos processos grupais, institucionais e 

comunitários. Esta ênfase procura habilitar o aluno para atuar com 

responsabilidade e competência nos diversos âmbitos da prática do psicólogo 

(escolas, organizações, comunidades, hospitais, etc.) no diagnóstico, no 

planejamento de ações e na solução de problemas. 

 As atividades educativas que fazem parte da Grade Curricular do Curso de 

Psicologia podem ser organizadas em cinco conjuntos: a) Disciplinas obrigatórias 

do Núcleo Comum; b) Estágio Obrigatório Básico; c) Estágio Obrigatório 

Específico às Ênfases; d) Disciplinas optativas; e) Atividades Complementares.  

  

 5.2 As disciplinas e os métodos 

 

 A metodologia de ensino constitui-se de práticas pedagógicas a serem 

desenvolvidas que possibilitam a apresentação dos conteúdos que serão 

ministrados, com o fim de serem atingidos os objetivos a que o curso se propõe. 

 Sendo o ensino um processo sistemático e intencional de promover a 

aquisição do conhecimento, a metodologia de ensino aplicada no Curso de 

Psicologia da FAMA estará apoiada nos seguintes pontos principais: 

  Currículo que oferece disciplinas relacionadas às ênfases curriculares do 

curso de Psicologia; 

 Ensino organizado a partir de uma metodologia que favorece as 

atividades de ensino coletivo, de ensino individualizado e de ensino socializado, 

objetivando uma sólida formação humanística, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e terminologias da Psicologia, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos psicológicos, éticos, políticos e sociais; sempre 
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aliados a uma postura reflexiva, autônoma e dinâmica - indispensável ao exercício 

da Psicologia.  

 Para o desenvolvimento desta metodologia destacam-se as seguintes 

técnicas: 

 I - aulas, conferências e palestras; 

 II - exercícios em laboratórios de Psicologia; 

 III - observação e descrição do comportamento em diferentes contextos; 

 IV - projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do curso; 

 V - práticas didáticas na forma de monitorias, demonstrações e exercícios, 

 como parte de disciplinas ou integradas a outras atividades acadêmicas; 

 VI - consultas supervisionadas em bibliotecas para identificação crítica de 

 fontes relevantes; 

VII - aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e 

instrumentos psicológicos; 

 VIII - visitas documentadas através de relatórios a instituições e locais onde 

estejam sendo desenvolvidos trabalhos com a participação de profissionais 

de Psicologia; 

 IX - projetos de extensão universitária e eventos de divulgação do

 conhecimento, passíveis de avaliação e aprovados pela instituição; 

X - práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de habilidades e 

competências em situações de complexidade variada, representativas do 

efetivo exercício profissional, sob a forma de estágio obrigatório. 

 Segue-se uma descrição do conjunto de atividades e os métodos por meio 

dos quais serão desenvolvidas: 

 a) Disciplinas Obrigatórias do Núcleo Comum são atividades que se 

realizam tanto no contexto de sala de aula, como no âmbito dos laboratórios de 

ensino e dos contextos comunitários onde são realizadas as práticas previstas 

para cada uma delas. Aqui são incluídas as disciplinas relativas a fundamentos, 

instrumentação, determinantes sociais e biológicos do comportamento, e história 

e filosofia, nas quais é mantida, como estratégia geral de ensino, a perspectiva do 

aprender fazendo, aprender a aprender e aprender a solucionar problemas, com 

temas e habilidades que são retomados nas atividades de pesquisa e intervenção 

e, principalmente, nos Estágios Básicos do Núcleo Comum e nos Estágios 

Específicos de cada uma das vertentes da Ênfase, individualmente ou em 

pequenos grupos, com nova perspectiva, de outro ponto de vista. A possibilidade 
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de retomar conceitos e habilidades em uma ou outra situação, de natureza 

prática, acresce informações, cria novas condições de manejo dos conceitos e de 

exercício das habilidades por parte dos alunos, possibilitando seu maior 

esclarecimento e generalização; 

 b) Estágio Básico – São disciplinas que têm como objetivo principal 

favorecer o contato do aluno com a prática, relacionando-a com as disciplinas do 

Núcleo Comum e estão distribuídas em três semestres (4º, 5º e 6º), com um total 

de 120 horas. Todas as atividades de estágio básico serão desenvolvidas sob a 

orientação de um supervisor. Assim, os alunos têm a oportunidade de se 

desenvolver conceitualmente nas áreas relativas ao tipo de campo em que o 

estágio se desenvolve. No Estágio Básico I – Processos Grupais, os alunos 

desenvolvem atividades de intervenção grupal em instituições com as quais a IES 

mantém convênio. Na disciplina Estágio Básico II – Processos de Escolha 

Profissional, os alunos terão a oportunidade de desenvolver um projeto de 

intervenção em Orientação Profissional e colocá-lo em prática. Em Estágio Básico 

III – Intervenção em atenção psicossocial, os alunos terão a oportunidade de 

entrar em contato com o trabalho do psicólogo na atenção psicossocial, em 

instituições de promoção à saúde, como CAPS, Unidades de Saúde, etc. 

 A articulação destas dimensões da atuação do psicólogo constitui a 

estrutura em torno da qual são construídas as aptidões necessárias para que este 

profissional possa lidar com diferentes tipos de situações e contextos envolvendo 

o objeto da Psicologia, produzindo conhecimento, identificando lacunas neste 

conhecimento, transformando-o em condutas profissionais e derivando, da 

intervenção, conhecimento novo; 

 c) Estágios específicos às ênfases – são atividades desenvolvidas nos dois 

últimos semestres do curso. Os alunos deverão compor um total de 560 horas de 

estágio específico, de acordo com a ênfase escolhida. O curso foi organizado 

seguindo as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, em seu art. 11 §3º, 

de maneira que o aluno poderá optar por uma das ênfases ou compor suas horas 

com estágios referentes às duas ênfases oferecidas pelo curso. Os estágios 

serão realizados na clínica-escola e em instituições com as quais a faculdade 

mantém convênios. As supervisões ocorrerão em grupos nas dependências da 

faculdade.  

 c) Disciplinas Optativas. São atividades de complementação e 

aprofundamento, escolhidas pelos alunos, a partir do rol semestral de ofertas 
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apresentadas pela instituição, garantindo assim, perspectivas variadas sobre 

diferentes temáticas. Um aspecto importante a salientar é que o curso de 

Psicologia obedece a uma proposta multidisciplinar, de forma que os conteúdos 

previstos pelas disciplinas optativas serão tratados transversalmente nas 

disciplinas do núcleo comum.  

 d) Atividades Complementares. De acordo com o documento sobre 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES PREVISTAS PARA 

OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE ALDETE MARIA ALVES – 

FAMA, art. 1º §3º: 

“caberá ao aluno participar de Atividades Complementares que 
privilegiem a construção de comportamentos sociais, humanos, 
culturais e profissionais. Tais atividades serão adicionais às demais 
atividades acadêmicas e deverão contemplar o ensino, a pesquisa 
e a extensão”.  
 

 A carga horária e a distribuição dessas atividades, ao longo dos 10 

semestres letivos regulares para a integralização do curso, constitui um total de 

4013 horas, sendo 80% composta por disciplinas teóricas que compõem o núcleo 

comum, 3% por estágio básico, 3% por atividades complementares e 14% por 

estágio obrigatório, conforme segue apresentado na matriz curricular. O 

ementário das disciplinas pode ser contemplado no anexo 1. 

 e) Trabalho de curso (TC) – de caráter obrigatório para todos os alunos de 

graduação da FAMA, o TC constitui um pré-requisito para colação de grau. Essa 

atividade visa desenvolver no aluno habilidades para o desenvolvimento da 

pesquisa e criticidade diante do objeto de conhecimento. 

  

5.3 Matriz Curricular 

 
1º. SEMESTRE 
Cód. DISCIPLINAS CH1 Aulas2 
 História da Psicologia 68 4 

 Psicologia: Ciência e Profissão 68 4 

 Genética Humana e Comportamental  68 4 

 Neuroanatomia 51 3 

 Comunicação e Expressão    51 3 

 Filosofia, Ética e Cidadania 51 3 

 Gênero, raça e etnia 51 3 

 TOTAL 408 24 

 

2º. SEMESTRE 

                                                 
1
 Carga horária semestral 

2
 Número de aulas semanais 
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Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 

 Psicologia da Criança 85 5 

 Processos Psicológicos Básicos 68 4 

 Estudos Sócio Antropológicos 51 3 

 Neurofisiologia  51 3 

 Metodologia do Trabalho Científico 51 3 

 Teorias da Personalidade 68 4 

 Psicologia Social I 34 2 

 TOTAL 408 24 

 
 

3º.  SEMESTRE 
Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 
 Psicologia do Adolescente 51 3 

 Psicologia Social II 34 2 

 Empreendedorismo 51 3 

 Processos Grupais 51 3 

 Bioestatística 51 3 

 Técnicas de Investigação Psicológica I 34 2 

 Psicologia Experimental 68 4 

 Ética profissional 51 3 

 Optativa          34 2 

 TOTAL 425 25 

 

4º.   SEMESTRE 
Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 
 Introdução à Teoria Psicanalítica 51 3 

 Introdução à Teoria Cognitiva Comportamental 51 3 

 Introdução à Teoria Existencial Humanista 51 3 

 Psicologia do Adulto e do Envelhecente 68 4 

 Psicologia da Educação 68 4 

 Técnicas de Investigação Psicológica II 51 3 

 Processos de Escolha Profissional 34 2 

 TOTAL 374 22 

 Estágio Básico I – Processos Grupais 40 3 

 TOTAL 414 25 

 

5º. SEMESTRE 
Cód DISCIPLINAS CH Aulas 
 Processos de Avaliação Psicológica I 51 3 

 Psicopatologia 68 4 

 Psicologia Escolar I 34 2 

 Psicologia Institucional 34 2 

 Métodos e Técnicas da Teoria Psicanalítica 51 3 

 Métodos e Técnicas da Teoria Cognitivo Comportamental 51 3 

 Métodos e Técnicas da Teoria Existencial Humanista 51 3 

 Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida 34 2 

 TOTAL 374 22 

 Estágio Básico II – Processos de Escolha Profissional 40 3 

 TOTAL 414 25 
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6º. SEMESTRE 
Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 
 Processos de Avaliação Psicológica II 51 3 

 Psicologia Escolar II 34 2 

 Psicofarmacologia 68 4 

 Tópicos especiais em Psicologia: Psicologia do Trânsito 34 2 

 Processos Clínicos da Teoria Psicanalítica I 51 3 

 Processos Clínicos da Teoria Cognitivo Comportamental I 51 3 

 Processos Clínicos da Teoria Existencial Humanista I 51 3 

  Neuropsicologia 34 2 

 TOTAL 374 22 

 Estágio Básico III – Intervenção em atenção psicossocial 40 3 

 TOTAL 414 25 

 

7º. SEMESTRE 
Cód DISCIPLINA CH Aulas 

 Psicologia do Trabalho e dos Processos Organizacionais 68 4 

 Libras I 34 2 

 Políticas Públicas de Saúde 34 2 

 Processos Clínicos da Teoria Psicanalítica II 51 3 

 Processos Clínicos da Teoria Cognitivo Comportamental II 51 3 

 Processos Clínicos da Teoria Existencial Humanista II 51 3 

 Trabalho de Curso I 34 2 

 Tópicos especiais em Psicologia: Psicologia do Esporte 51 3 

 Psicologia e Sexualidade 51 3 

 TOTAL 425 25 

 

8º. SEMESTRE 
Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 

 Processos de intervenção familiar 51 3 

 Libras II 34 2 

 Processos de Gestão 68 4 

 Psicologia e a pessoa com deficiência 51 3 

 Psicologia Hospitalar 51 3 

 Psicodiagnóstico 68 4 

 Trabalho de Curso II 51 3 

 Tópicos especiais em Psicologia: Psicologia Jurídica 51 3 

 TOTAL 425 25 

 

9º. SEMESTRE  
ÊNFASE – PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 
Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 
 Estágio Obrigatório em Psicologia Clínica I 70 2 

 Estágio Obrigatório em Psicodiagnóstico I 70 2 

 Estágio Obrigatório em Triagem I 70 2 

 Estágio Obrigatório em Psicoterapia Familiar I 70 2 

9º. SEMESTRE  
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*O aluno deverá compor seus estágios de forma a obter, no mínimo, 280 horas de 
estágios obrigatórios. 
 

10º. SEMESTRE  
ÊNFASE – PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 
Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 
 Estágio Obrigatório em Psicologia Clínica II 70 2 

 Estágio Obrigatório em Psicodiagnóstico II 70 2 

 Estágio Obrigatório em Triagem II 70 2 

 Estágio Obrigatório em Psicoterapia Familiar II 70 2 

10º. SEMESTRE  
ÊNFASE – PSICOLOGIA E PROCESSOS GRUPAIS E INSTITUCIONAIS 
Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 
 Estágio em Psicologia Escolar II 70 2 

 Estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho II 70 2 

 Estágio em Psicologia Hospitalar II 70 2 

 Estágio de Atenção Psicossocial II 70 2 

 TOTAL 280* 6 

 Atividades complementares 120  
*O aluno deverá compor seus estágios de forma a obter, no mínimo, 280 horas de 
estágios obrigatório. 
 

 DISCIPLINAS OPTATIVAS    

Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 

 O papel do psicólogo no sistema de garantia de direitos 34 2 

 Intervenções em Situações de Crise 34 2 

 Dependência Química e Violência 34 2 

 Psicologia, diversidade e inclusão 34 2 

 Cultura afro e indígena 34 2 

 Educação ambiental 34 2 

 

 

Aulas teóricas – núcleo comum 3213 80% 

Atividades Complementares 120 3% 
Estágio Básico 120 3% 
Estágios específicos às ênfases 560 14% 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4013 100% 

ÊNFASE – PSICOLOGIA E PROCESSOS GRUPAIS E INSTITUCIONAIS 
Cód. DISCIPLINAS CH Aulas 
 Estágio obrigatório de Atenção Psicossocial I 70 2 

 Estágio obrigatório em Psicologia Escolar I 70 2 

 Estágio obrigatório em Psicologia Hospitalar I 70 2 

 Estágio obrigatório em Psicologia Organizacional e do Trabalho I 70 2 

 TOTAL 280* 6 
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5.3.1 Ênfases curriculares e Disciplinas Correspondentes 
 

Ênfases Curriculares Disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicologia e Processos 
Clínicos 

 Introdução à Teoria Psicanalítica 

 Introdução à Teoria Cognitiva 
Comportamental 

 Introdução à Teoria Existencial Humanista 

 Métodos e Técnicas da Teoria 
Psicanalítica 

 Métodos e Técnicas da Teoria Cognitivo 
Comportamental 

 Métodos e Técnicas da Teoria Existencial 
Humanista 

 Processos Clínicos da Teoria 
Psicanalítica I e II 

 Processos Clínicos da Teoria Cognitivo 
Comportamental I e II 

 Processos Clínicos da Teoria Existencial 
Humanista I e II 

 Processos de intervenção familiar 

 Psicodiagnóstico 

 Estágio Obrigatório em Psicologia Clínica 
I e II 

 Estágio Obrigatório em Psicodiagnóstico I 
e II 

 Estágio Obrigatório em Triagem I e II 

 Estágio Obrigatório em Psicoterapia 
Familiar I e II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicologia e Processos 
Grupais e Institucionais 

 Psicologia Social I e II 

 Processos Grupais 

 Psicologia da Educação 

 Estágio Básico I – Processos Grupais 

 Psicologia Escolar I e II 

 Psicologia Institucional 

 Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida 

 Estágio Básico II – Processos de Escolha 
Profissional 

 Estágio Básico III – Intervenção em 
atenção psicossocial 

 Psicologia do Trabalho e dos Processos 
Organizacionais 

 Políticas Públicas de Saúde 

 Processos de Gestão 

 Psicologia Hospitalar 

 Tópicos especiais em Psicologia: 
Psicologia Jurídica 

 Estágio obrigatório de Atenção 
Psicossocial I e II 

 Estágio obrigatório em Psicologia Escolar 
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I e II 

 Estágio obrigatório em Psicologia 
Hospitalar I e II 

 Estágio obrigatório em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho I e II 

 Tópicos especiais em Psicologia: 
Psicologia do Trânsito 

 Tópicos especiais em Psicologia: 
Psicologia do Esporte 

 
 
5.3.2 Eixos Estruturantes e Disciplinas Correspondentes 

 

 Os conhecimentos, habilidades e competências desenvolvidas durante o 

curso de Psicologia, devem, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

estar organizadas em torno dos eixos estruturantes, conforme segue: 

 

Fundamentos epistemológicos e históricos 

Disciplinas Associadas: 

História da Psicologia 

Filosofia, Ética e Cidadania 

Psicologia Experimental 

Introdução à Teoria Psicanalítica 

Introdução à Teoria Cognitivo-Comportamental 

Introdução à Teoria Existencial-Humanista 

 

Fundamentos teórico-metodológicos 

Disciplinas Associadas: 

Psicologia, Ciência e Profissão 

Metodologia do Trabalho Científico 

Trabalho de curso I 

Trabalho de curso II 

 

Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional 

Disciplinas Associadas: 

Técnicas de Investigação Psicológica I 

Técnicas de Investigação Psicológica II 

Métodos e Técnicas da Teoria Psicanalítica 
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Métodos e Técnicas da Teoria Cognitivo Comportamental 

Métodos e Técnicas da Teoria Existencial Humanista 

Processos de Avaliação Psicológica I e II 

Psicodiagnóstico 

 

Fenômenos e processos psicológicos 

Disciplinas Associadas: 

Psicologia da Criança 

Processos Psicológicos Básicos 

Processos Grupais 

Teorias da Personalidade 

Psicologia Social I e II 

Psicologia do Adolescente 

Psicologia do Adulto e do Envelhecente 

Psicologia Institucional 

Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida 

Psicologia do Trabalho e dos Processos Organizacionais 

Psicologia e Sexualidade 

Processos de intervenção familiar 

Processos de Gestão 

Psicologia e a pessoa com deficiência 

Gênero, raça e etnia 

Psicologia da Educação 

Processos de Escolha Profissional 

Tópicos especiais em Psicologia: Psicologia do Trânsito 

Psicologia Hospitalar 

Tópicos especiais em Psicologia: Psicologia Jurídica 

Psicologia Escolar I e II 

Tópicos especiais em Psicologia: Psicologia do Esporte 

Processos Clínicos da Teoria Psicanalítica I e II 

Processos Clínicos da Teoria Cognitivo Comportamental I e II 

Processos Clínicos da Teoria Existencial Humanista I e II 

 

Interfaces com campos afins do conhecimento 
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Disciplinas Associadas: 

Genética Humana e Comportamental 

Neuroanatomia  

Comunicação e Expressão 

Estudos Sócio-antropológicos 

Neurofisiologia 

Empreendedorismo 

Bioestatística 

Psicopatologia 

Psicofarmacologia 

Neuropsicologia 

Libras I e II 

Políticas Públicas de Saúde 

 

Práticas profissionais 

Disciplinas Associadas: 

Ética profissional 

Estágio Básico I – Processos Grupais 

Estágio Básico II – Processos de Escolha Profissional 

Estágio Básico III – Intervenção em atenção psicossocial 

Estágio Obrigatório em Psicologia Clínica I e II 

Estágio Obrigatório em Psicodiagnóstico I e II 

Estágio Obrigatório em Triagem I e II 

Estágio Obrigatório em Psicoterapia Familiar I e II 

Estágio de Atenção Psicossocial I e II 

Estágio em Psicologia Escolar I e II 

Estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho I e II 

Estágio em Psicologia Hospitalar I e II 
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5.3.3 Representação Gráfica do Perfil de Formação 
 

 

 

 

 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 5º SEMESTRE 

História da Psicologia Psicologia da Criança Psicologia do Adolescente Introdução à Teoria 
Psicanalítica 

Processos de Avaliação 
Psicológica I 

Psicologia, ciência e 
profissão 

Processos Psicológicos 
Básicos 

Psicologia Social II Introdução à Teoria 
Cognitivo Comportamental 

Psicopatologia 

Genética Humana e 
Comportamental 

Estudos sócio-
antropológicos 

Empreendedorismo Introdução à Teoria 
Existencial Humanista 

Psicologia Escolar I 

Neuroanatomia Neurofisiologia Processos Grupais Psicologia do Adulto e do 
Envelhecente 

Psicologia Institucional 

Comunicação e 
Expressão 

Metodologia do trabalho 
científico 

Bioestatística 
Psicologia da Educação 

Métodos e Técnicas da 
Teoria Psicanalítica 

Filosofia, Ética e 
Cidadania 

Teorias da Personalidade Técnicas de Investigação 
Psicológica I 

Técnicas de Investigação 
Psicológica II 

Métodos e Técnicas da 
Teoria Cognitivo 
Comportamental 

Gênero, raça e etnia Psicologia Social I Psicologia Experimental 
Processos de Escolha 
Profissional 

Métodos e Técnicas da 
Teoria Existencial 
Humanista 

  Ética Profissional Estágio Básico I – 
Processos Grupais 

Saúde Ocupacional e 
Qualidade de Vida 

  Optativa  Estágio Básico II – 
Processos de Escolha 
Profissional 
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6º SEMESTRE 7º SEMESTRE 8º SEMESTRE 9º SEMESTRE 10º SEMESTRE 

Processos de Avaliação 
Psicológica II 

Psicologia do Trabalho e 
dos Processos 
Organizacionais 

Processos de intervenção 
familiar 

ÊNFASE I 
Psicologia e Processos 

Clínicos 
 

- Estágio Obrigatório em 
Psicologia Clínica I 
- Estágio Obrigatório em 
Psicodiagnóstico I 
- Estágio Obrigatório em 
Triagem I 
- Estágio Obrigatório em 
Psicoterapia Familiar I 

ÊNFASE I 
Psicologia e Processos 

Clínicos 
 

- Estágio Obrigatório em 
Psicologia Clínica II 
- Estágio Obrigatório em 
Psicodiagnóstico II 
- Estágio Obrigatório em 
Triagem II 
- Estágio Obrigatório em 
Psicoterapia Familiar II 

Psicologia Escolar II Libras I Libras II 

Psicofarmacologia 
Políticas Públicas de 
Saúde 

Processos de Gestão 

Tópicos especiais em 
Psicologia: Psicologia do 
Trânsito 

Processos Clínicos da 
Teoria Psicanalítica II 

Psicologia e a pessoa 
com deficiência 

Processos Clínicos da 
Teoria Psicanalítica I 

Processos Clínicos da 
Teoria Cognitivo 
Comportamental II 

Psicologia Hospitalar ÊNFASE II 
Psicologia e Processos 
Grupais e Institucionais 

- Estágio obrigatório de 
Atenção Psicossocial I- - 
Estágio obrigatório em 
Psicologia Escolar I 
- Estágio obrigatório em 
Psicologia Hospitalar I 
- Estágio obrigatório em 
Psicologia Organizacional 
e do Trabalho I 

ÊNFASE II 
Psicologia e Processos 
Grupais e Institucionais 

- Estágio obrigatório de 
Atenção Psicossocial II - 
Estágio obrigatório em 
Psicologia Escolar II 
- Estágio obrigatório em 
Psicologia Hospitalar II 
- Estágio obrigatório em 
Psicologia Organizacional 
e do Trabalho II 

Processos Clínicos da 
Teoria Cognitivo 
Comportamental I 

Processos Clínicos da 
Teoria Existencial 
Humanista II 

Psicodiagnóstico 

Processos Clínicos da 
Teoria Existencial 
Humanista I 

Trabalho de Curso I Trabalho de Curso II 

Neuropsicologia 
Tópicos especiais em 
Psicologia: Psicologia do 
Esporte 

Tópicos especiais em 
Psicologia: Psicologia 
Jurídica 

Estágio Básico III – 
Intervenção em atenção 
psicossocial 

Psicologia e Sexualidade  
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LEGENDA 

Fundamentos epistemológicos e históricos 

Fundamentos teórico-metodológicos 

Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional 

Fenômenos e processos psicológicos 

Interfaces com campos afins do conhecimento 

Práticas profissionais 
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5.4 Recursos de Infraestrutura  

 

5.4.1 Laboratório de Informática 
 

A FAMA conta com três laboratórios de informática conforme descrição a 

seguir: 

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  

Espaço físico: 

 Área mínima de 60,00 m2 

Curso/Séries de Utilização: 
Psicologia/todos os semestres 

Quantidade: 03 

Equipamentos básicos: 

 Microcomputadores 

 Monitores 

 Teclados 

 Mouse 

 Fone de ouvido 

 Datashow   

Mobiliário: 
Laboratório de Informática 01  
01 mesa de apoio ao professor  
54 bancadas de apoio para microcomputadores 
55 cadeiras  
01 lousa 
 
Laboratório de Informática 02  
01 mesa de apoio ao professor  
36 bancadas de apoio para microcomputadores 
37 cadeiras  
01 lousa 
 
Laboratório de Informática 03  
01 mesa de apoio ao professor  
30 bancadas de apoio para microcomputadores 
31 cadeiras  
01 lousa 
 
 

 

  As aulas de Psicologia Experimental acontecerão nos laboratórios de 

informática, uma vez que as experiências com modificações de comportamentos 

acontecerão com o simulador Sniff, que é um programa instalado nos 

computadores que simula os comportamentos dos ratos de laboratório. As regras 

de funcionamento dos laboratórios de informática constam no Regulamento dos 

Laboratórios de Informática. 
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5.4.2 Sala de aula 
  
 

Sala de Aula 
Espaço físico: 

 Área mínima de 50,00 m2 

Séries de Utilização no curso: 
1 a 10 

Quantidade:  06 

Componentes específicos:       

 Todos 

Equipamentos básicos: 

 Infraestrutura para aulas teóricas – data-show com computador  

Mobiliário: 

 01 mesa  

 01 cadeira 

 50 cadeiras universitárias 

 01 quadro branco 

 01 data show_ 

  

 

5.4.3 Laboratório de Anatomia Humana 
 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA 

Espaço físico: 

 Área mínima de 79 m2 

Curso/Séries de Utilização: 
Psicologia - 1 e 2 Períodos 
Demais componentes quando solicitado 

Quantidade:    01 

Componentes específicos:       

 Todos 

Equipamentos básicos: 
 

 
 02 coluna flexível multifuncional 

 
   05 Metade da cabeça com musc. Corte médio 

 
   01 Célula animal 

 
   05 Cérebro região funcional córtex 

 
   05 Cérebro art. 9 partes 

 
   01 Torso bissexual 

 

  
 05 Crânio com Cérebro 

 01 Esqueleto humano 

 
 

 
 

Mobiliário: 

 05 mesas 

 41 bancos 

 01 bancada para materiais 

 01 armário 
 

 As normas de funcionamento do laboratório de Anatomia são apresentadas 

no Regulamento do Laboratório de Anatomia Humana. 
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5.4.4 Clínica-escola de Psicologia 
 

Clínica-escola de Psicologia 

Espaço físico: 

 Área de 445,66 m² 

Séries de Utilização no curso: 
A partir do 5º semestre 

Quantidade:    01 

Descrição:       

 A clínica de Psicologia da FAMA será constituída das seguintes dependências: 
01 sala de recepção com espaço lúdico com área de 42,56 m²,  
01 sala de fichas com área de 13,50 m²,  
01 sala para o Psicólogo Responsável (R.T.) com área de 9,00 m²,  
01 sala de espera com área de 17,60 m²,  
02 salas de atendimento individual com área de 10,50 m² cada,  
02 salas de atendimento familiar com área de 10,50 m² cada,  
01 sala espelho com área de 16,29 m²  e uma sala espelho com área de 16,45 
m² ,  
01 sala de estudos para alunos (fichas) com área de 106,42 m²,  
04 salas de estudo reservada sendo 01 com área de 27,50 m² e 03 com área de 
27,00 m²,  
01 copa com área 7,88 m²,  
02 W.C.s para usuários com deficiência com área de 2,75 m²,  
01 W.C.,  
02 W.C.s para alunos e funcionários com área de 2,88 m² cada, além das áreas 
de circulação e áreas livres. 

Equipamentos Específicos: 

 Fichas de atendimento 

 Testes psicológicos 

 Prontuários 

 Caixas lúdicas 

 Relógios para salas de atendimento 

Equipamentos básicos: 

 TV na recepção 

 Material lúdico e didático para espaço lúdico 

Mobiliário: 

 Mesas para atendimento 

 Cadeiras para as salas de atendimento 

 Camas de relaxamento para sala de atendimento 

 Cadeiras para sala de recepção 

 Mesas infantis para espaço lúdico 

 Arquivos para a organização dos prontuários 

 

A FAMA não conta com o espaço para clínica-escola, porém foi 

desenvolvido um projeto para a construção da mesma. O memorial descritivo se 

encontra em anexo. 

Os procedimentos de funcionamento da clínica-escola são apresentados 

em regulamento específico. . 
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5.4.5 Biblioteca e Acervo  
 

A Biblioteca Central FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves, possui 

330.98m2, com acervo separado por áreas segundo classificação CDD.  

Atualmente conta com acervo de 18911 (Dezoito mil novecentos e onze) 

volumes.  O acervo inclui obras da área de Ciências Humanas, Ciências Sociais, 

Ciências Exatas, e Biológicas, com ênfase nas áreas. Tem toda sua base de 

dados no Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas TOTVS.  

O material é localizado pelos usuários, auxiliados, se necessário, pelos 

funcionários, o acervo é aberto para consulta e empréstimos. 

  

Tabela 02 - Biblioteca FAMA: Acervo (2016) 

Área 
Livros 

Periódicos por Títulos 
Títulos Volumes 

Ciências Exatas e da 

Terra 
414 1.396 05 

Ciências Humanas 819 3.231 15 

Ciências Sociais 

Aplicadas 
1283 6.629 26 

Engenharias 337 999 4 

Lingüística, Letras e 

Artes 
235 967 0 

Outras 612 2.486 28 

Total 3700 15.708 78 

Fonte: Biblioteca FAMA 

 

Dentre os serviços oferecidos destacam-se: 

a) Empréstimo Domiciliar  

Serviço oferecido ao usuário docente, discente e técnico-administrativo 

para pesquisa fora do ambiente da Biblioteca e com data prevista para devolução 

do (s) material (is) solicitado. O empréstimo domiciliar é facultado ao professores, 

alunos e funcionários da Instituição. O empréstimo do livro poderá ser renovado 

via internet, por igual período, desde que o mesmo não tenha sido solicitado por 

outro usuário. 
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b) Consulta Local  

Consulta no próprio ambiente da biblioteca, dispondo de 15 (quinze) 

cabines individuais que permitem o atendimento também ao deficiente físico e 05 

cabines  para estudo em grupo e mesas redondas e 6 cadeiras para estudos 

coletivos. 

c) Levantamento Bibliográfico  

Serviço de busca e recuperação da informação realizada nos diversos 

fontes e suportes informacionais, de acordo com a solicitação do usuário. 

d) Comutação Bibliográfica  

Serviço de comutação on-line, que consiste na solicitação e recebimento 

de artigos de periódicos técnico-científicos, teses e anais de congressos 

existentes em outras bibliotecas nacionais e estrangeiras, que fazem parte da 

Rede Comut. 

e)Normalização Bibliográfica  

Orientações na elaboração dos trabalhos acadêmicos, utilizando o 

Manual para elaboração de trabalhos científicos e acadêmicos elaborado pela 

FAMA conforme as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

f)Biblioteca Virtual (Bases de Dados) 

Consistirá em seleção de “sites” indicados pelos professores, 

correlacionados aos conteúdos curriculares dos cursos e periodicamente 

atualizados. 

g)Multimídia e Internet 

O uso dos computadores em pesquisas em bases de dados disponíveis 

na Internet terá a finalidade para alunos, docentes e comunidade em geral. Os 

alunos têm disponíveis notebooks para empréstimo nas dependências da 

biblioteca. 

Os serviços de biblioteca e atendimento  a comunidade local e acadêmica 

são desempenhados por 01 bibliotecário (graduado em Biblioteconomia) e 02 

auxiliares de biblioteca.  

A biblioteca da FAMA possui sistemática regular para a aquisição e 

atualização do acervo, pois, a cada semestre, verifica as necessidades de sua 

ampliação, considerando a necessidade de oferecer uma quantidade adequada 
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de exemplares de obras básicas e complementares para cada disciplina, 

proporcional ao número de alunos. 

A política de atualização do acervo abrange todas as modalidades de 

aquisição (compra, doação, assinatura e permuta) de tudo o que será 

disponibilizado aos alunos. As coleções são selecionadas e adquiridas com base 

no conteúdo programático das disciplinas, de acordo com as bibliografias básicas 

e complementares sugeridas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Ao início de 

cada semestre letivo, Coordenadores e Professores, ao planejarem suas 

atividades acadêmicas, encaminham as sugestões bibliográficas referentes à 

formação geral e específica dos cursos à Biblioteca para fins de aquisição. Este 

procedimento mantém o acervo atualizado e garante a expansão ordenada e 

otimizada do mesmo. 

Quanto ao número de títulos, são adquiridos três dos indicados na 

bibliografia básica e na bibliografia complementar de cada disciplina. A 

quantidade de exemplares é proporcional ao número de alunos e segue as 

recomendações dos órgãos oficiais de educação, porém é possível adquirir maior 

quantidade de exemplares, conforme a demanda de uso das obras.  

A atualização e expansão do acervo será através de: 

 indicação do corpo docente nos planos de ensino das disciplinas; 

 por doação e/ou permutas; 

 pelo serviço de reserva utilizado pelos usuários, o que gere uma lista 

de livros que excedem a cinco reservas; 

 pela manutenção de assinatura de periódicos em papel e em suporte 

eletrônico; 

 pela manutenção de bases de dados especializadas online; 

 

5.5 Conteúdos de formação complementar – atividades complementares 

 
 
De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional, as atividades 

complementares devem estimular a prática de estudos independentes, tais como 

projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, 

módulos temáticos e/ou disciplinas que não estejam previstos no currículo pleno 

do curso, seminários, simpósios, congressos, conferências, entre outros. 
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Em resumo, as atividades complementares são componentes curriculares 

que possibilitam o reconhecimento por avaliação, de habilidades, conhecimentos 

e competências do aluno, mesmo que adquiridas fora do ambiente escolar, 

incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais 

de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. São componentes curriculares 

enriquecidos e implementadores do próprio no perfil do formado, sem que se 

confundam com estágio curricular obrigatório. 

A normatização das Atividades Complementares é expressa no 

Regulamento de Atividades Complementares para os cursos de graduação da 

FAMA. 

As Atividades Complementares do curso de Psicologia compreendem um 

conjunto de atividades, num total de 120 (cento e vinte) horas, desenvolvidas pelo 

aluno fora do horário regular das disciplinas oferecidas pelo curso.  

 Os objetivos das Atividades Complementares visam propiciar aos 

acadêmicos uma formação ampla e interdisciplinar. Elas podem ser 

desenvolvidas em qualquer fase do curso e serão integralizadas com atividades 

de ensino, iniciação científica ou extensão que não constem da matriz curricular 

do curso do aluno.  

 As atividades complementares deverão ser comprovadas ao final do curso 

totalizando 120 horas, devendo ser organizadas, de acordo com a tabela a seguir: 

 
Tabela 03: Tabela de horas de atividades complementares 

Atividades Complementares Carga horária 
individual – por 
certificado 

Carga horária 
máxima 

Ensino 10 horas 40 horas 

Pesquisa  05 horas 20 horas 

Extensão 10 horas 60 horas 

TOTAL ----- 120 Horas 

 

 

5.6 Estágio curricular obrigatório 

 

O estágio obrigatório consiste no conjunto de atividades de formação, 

programados e diretamente obrigatórios por membros do corpo docente da 

instituição formadora, assegurando a consolidação e a articulação das 
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competências estabelecidas, visando assegurar o contato do formando com 

situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e 

atitudes se concretizem em ações profissionais. 

São objetivos do estágio obrigatório do curso de Psicologia: 

I. Proporcionar a formação técnico-profissional, por meio da vivência 

de experiências que permitam consolidar a articulação entre teoria e prática; 

II. Proporcionar, a partir das competências curriculares, explicitadas no 

Projeto Pedagógico do curso de Psicologia (PPC), o aprendizado de conteúdos e 

a vivência de experiências de ensino que garantam concentração em domínios 

abarcados no PPC; 

III. Possibilitar contato com domínios já consolidados ou recortes 

inovadores que instituam novos arranjos de prática, face à diversidade de 

orientações teórico-metodológicas, práticas e contextos de inserção profissional. 

Os estágios do Curso de Psicologia organizam-se em Estágio Obrigatório 

Básico e Estágio Obrigatório Específico às Ênfases. Os estágios básicos buscam 

desenvolver habilidades e competências previstas no núcleo comum.  Os estágios 

específicos às Ênfases têm como objetivo possibilitar ao aluno a aplicação e 

consolidação dos conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos ao longo do 

curso. 

Os Estágios constituem-se como atividades obrigatórias na formação do 

psicólogo e estão previstos nos seguintes dispositivos legais: Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que dispõe sobre estágios para estudantes; Resolução 05 de 

15 de março de 2011, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Graduação em Psicologia. 

Os estágios do curso de Psicologia da FAMA estão regulamentados por 

documento próprio. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Psicologia 

(CNE/CES nº5, 15/03/2011) orientam, que: 

 

Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de formação, 
programados e diretamente supervisionados por membros do corpo 
docente da instituição formadora e procuram assegurar a consolidação 
e articulação das competências estabelecidas (Art. 20). Os estágios 
supervisionados visam assegurar o contato do formando com situações, 
contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e 
atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo recomendável 
que as atividades do estágio supervisionado se distribuam ao longo do 
curso. (Art. 21). 
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Atendendo ao disposto no Art. 22 das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Psicologia, os estágios devem ser realizados 

de modo a inserir os discentes, bastante precocemente, nos diversos cenários da 

prática psicológica. Neste sentido, devem estar estruturados em dois níveis: 

básico e específico, cada qual com carga horária própria. 

Os Estágios Obrigatórios do curso de Psicologia da FAMA dividem-se em 

Estágio Obrigatório Básico (I, II e III) e Estágio Obrigatório Específico (I e II), 

sendo, em ambos os casos, atividades que ocorrerão sob supervisão de 

professores do próprio curso de Psicologia. 

Os estágios básicos deverão ser realizados em horário contrário ao de aula 

do aluno. Este deverá cumprir 120 horas de estágio básico, dividido em três 

semestres, sendo Estágio Básico I – Processos Grupais; Estágio Básico II – 

Processos de Escolha Profissional; Estágio Básico III – Intervenção em atenção 

psicossocial. 

Nos Estágios segundo opção de Ênfase, o aluno aprofunda o aprendizado 

e o vivencia no exercício da profissão. Sob a orientação docente, o aluno participa 

de um processo de construção de sua autonomia profissional, mediante a qual 

deverá assumir progressivamente a responsabilidade de atuar como psicólogo 

percebendo com clareza suas limitações e entendendo a necessidade de apoio 

para a solução dos problemas que envolvem os processos clínicos, assim como 

as demandas e intervenções exigidas pelo campo da psicologia social e da 

saúde. Assim, o aluno estará apto a assegurar um conjunto fundamental de 

habilidades e competências que permita a sua inserção nos vários níveis de 

atenção à saúde. 

  Durante o estágio, o aluno recebe orientação teórica e prática em 

atividades da Psicologia. Na elaboração da programação e no processo de 

supervisão, será assegurada efetiva participação dos discentes nos diferentes 

campos onde se desenvolve o referido estágio. 

O Estágio Específico segundo Opção de Ênfase realizar-se-á por 

intermédio de atividades específicas à (às) ênfase (s) a (as) qual (is) o aluno vir a 

optar. 

Os estágios poderão ser realizados dentre outros, na Clínica-escola da 

FAMA, em serviços de saúde, comunidades locais, escolas e serviço social do 
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município de Iturama e região, a partir da operacionalização de convênios para 

este fim. A relação dos atuais convênios da FAMA está em anexo. 

 Para o estágio obrigatório específico, o aluno deverá compor um total de 

800 horas, podendo optar por apenas uma das ênfases oferecidas ou compor as 

horas de estágio entre as duas ênfases, a saber: Psicologia e Processos Clínicos; 

e Psicologia e Processos Grupais e Institucionais. As ênfases e estágios 

escolhidos no 9º semestre não poderão ser alterados no 10º semestre. 

 Os estágios específicos estão estruturados da seguinte forma: 

 

Ênfase: Psicologia e Processos 

Clínicos 

Ênfase: Psicologia e Processos 

Grupais ne Institucionais 

Estágio de Psicologia Clínica I e II  Estágio em Atenção Psicossocial I e II 

Estágio em Psicodiagnóstico I e II Estágio em Psicologia Escolar I e II 

Estágio em Triagem I e II Estágio em Psicologia Hospitalar I e II 

Estágio em Psicoterapia Familiar I e II  Estágio em Psicologia Organizacional e 

do Trabalho I e II 

 

No final do 8º semestre, todos os alunos receberão uma ficha de escolha de 

estágios (anexo 8), a qual os alunos deverão preencher especificando sua 

escolha por ênfase e estágio. A partir destas fichas, serão organizados os grupos 

de supervisões. Atentando para as orientações do Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), os grupos serão formados por, no máximo, 05 alunos-

estagiários com 02 horas de supervisão semanal. 

 

 
5.7 Trabalho de Curso 

 
Como um dos requisitos para a conclusão da graduação, o curso de 

Psicologia da FAMA estabelece como critério de avaliação a elaboração e 

apresentação de um Trabalho de Curso (TC). O objetivo precípuo deste modelo é 

consolidar as competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso 

através da produção de um trabalho científico, assim como estimular a produção 

científica na área da Psicologia.  

Para a conclusão do Curso de Psicologia, o aluno deverá elaborar, de 

acordo com as regulamentações da FAMA, um trabalho científico, na forma de 
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artigo, podendo ser este um relato de pesquisa, relato de experiência ou revisão 

de literatura, sob a orientação de um docente da FAMA, com a possibilidade de 

co-orientação do trabalho por professores da própria FAMA ou de outras 

instituições. 

A carga horária destinada à elaboração do Trabalho de Curso (TC) é 

composta de 68 horas, distribuídas em dois componentes curriculares:  

a) TC I (34 horas) para realização da Construção do Projeto de Pesquisa; 

b) TC II (34 horas) para o desenvolvimento da pesquisa: aplicação 

metodológica, tratamento e discussão dos dados, redação, apresentação e 

defesa pública do trabalho.  

Salienta-se que a escolha do tema do trabalho de curso deverá ser 

decidida em comum acordo, entre o discente e o docente orientador e deve estar 

em consonância com as linhas de pesquisa do curso. Para a defesa de qualquer 

uma das modalidades disponibilizadas para o desenvolvimento do TC, deverá ser 

formada uma Banca Examinadora, composta pelo orientador e mais dois 

professores, estando pelo menos um deles vinculado ao curso de Psicologia da 

FAMA. 

Cabe ressaltar que o referido TC é devidamente regulamentado pela FAMA 

através do REGULAMENTO SOBRE TRABALHO DE CURSO. 

 
  

5.8 Programas de pesquisa e extensão 

 

5.8.1 Extensão 
 

A extensão universitária na FAMA tem-se firmado na prática cotidiana 

como um elo de permanente interação com a sociedade, especialmente com as 

comunidades e segmentos populares de Iturama e Região. Essa postura requer o 

rompimento da compreensão tradicional da extensão como difusão de 

conhecimentos. Significa dizer que a produção do conhecimento pela prática da 

extensão, acontece a partir do encontro do saber acadêmico com os diversos 

outros conhecimentos possíveis. 

Essa postura dialógica e não impositiva resultante da participação e do 

confronto com a realidade, implica a formação mais qualificada e engajada dos 

estudantes; a atualização e qualificação do professor, ampliando os conteúdos 
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trabalhados em sala de aula; e, sobretudo, a transformação social, pois o 

conhecimento produzido imediatamente será apropriado por quem dele necessite. 

Nessa perspectiva, para o estabelecimento da extensão na FAMA, várias 

ações articuladas e concomitantes são empreendidas. Normas e incentivos tem 

sido criados para desenvolver um ambiente de motivação, por exemplo, a 

obrigatoriedade da ação extensionista nos currículos dos cursos de graduação 

enquanto atividade complementar. 

Na relação com a sociedade e suas instituições tem-se procurado 

estabelecer as parcerias para a promoção do acesso de pessoas e segmentos 

populares às políticas públicas. Nesse particular, a política de extensão da FAMA 

tem contribuído para a geração de trabalho e renda; educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável; combate ao analfabetismo; inclusão digital; 

formação de professores; popularização da ciência e outras iniciativas de igual 

importância social e acadêmica. 

Para os próximos cinco anos, deverá se intensificar o processo de 

institucionalização da extensão na FAMA, considerando as ações estruturantes já 

implementadas. Contudo não se pode, em momento algum, deixar de estabelecer 

estratégias que visem ao alcance dos objetivos fundamentais: 

a) reafirmar a extensão como indispensável na formação e qualificação da 

comunidade acadêmica, construída no confronto com a realidade social; 

b) integrar as políticas de extensão às demais políticas de ensino superior; 

c) inserir a extensão no mesmo nível e articulada ao Ensino e à Pesquisa. 

 

No curso de Psicologia da FAMA pretende-se que a extensão seja capaz 

de: 

I. Articular-se com o desenvolvimento das atividades de ensino e de 

pesquisa; 

II. Propiciar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, pressupondo 

interação entre os conhecimentos técnicos, ecológicos, sociais, econômicos, 

culturais e políticos; 

III. Auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, alicerçando-se nas 

prioridades do local, regional e do país, nesta ordem, e 

IV. Promover a articulação da FAMA com a comunidade e seus segmentos 

significativos, inclusive órgãos públicos. 
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Considerando o caráter indissociável entre ensino-pesquisa-extensão, as 

atividades acadêmicas do curso de Psicologia da FAMA estarão articuladas com 

as atividades desenvolvidas por grupos de estudos, pesquisas e extensões 

existentes na IES. 

A institucionalização das atividades de extensão no Curso de Psicologia 

será implementada através: 

 da prestação serviços de formação, orientação, acompanhamento 

e/ou assessoria com a participação do corpo docente e discente da 

FAMA; 

 de atividades com amplo envolvimento de todos os setores da 

instituição em escolas, órgão públicos, associações, clubes de 

serviço, entre outros, com o objetivo de prestar serviços e disseminar 

conhecimentos e orientar práticas. 

 de eventos como forma de ampliação de acesso ao conhecimento 

que incluirão: publicações, cursos, mini-cursos, oficinas e palestras à 

comunidade. 

 

5.8.2 Programa institucional de bolsa de iniciação científica 
 

A FAMA considera a pesquisa indispensável para a concretização de seu 

projeto acadêmico, que pressupõe a articulação sistemática do ensino, pesquisa e 

extensão na formação dos futuros profissionais, entendendo que a construção do 

saber científico é fundamental na formação de profissionais capazes de se 

posicionar e atender às demandas da sociedade. 

Estimula a articulação entre as Linhas de Pesquisa com as várias áreas do 

conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, 

potencializando a missão institucional e a inserção da Faculdade no contexto 

nacional e internacional, de forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação e às atividades de extensão da Faculdade. 

Acredita ainda que a pesquisa é fundamental na prática docente, 

juntamente com o ensino e a extensão, evitando assim que o professor seja mero 

reprodutor de conteúdo. 

Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de 

inserção de alunos de graduação na pesquisa científica, desenvolvida 
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prioritariamente enquanto pesquisa bibliográfica. Na FAMA a pesquisa pode ser 

desenvolvida nos seguintes programas: 

 

I. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC – 

FAMA -  é um programa centrado na iniciação científica de novos talentos em 

todas as áreas de conhecimento. Voltado para o aluno de graduação, e servindo 

de incentivo à formação, privilegia a participação ativa de bons alunos em projetos 

de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada e 

continuada. Os projetos culminam com um trabalho final avaliado e valorizado, 

fornecendo retorno imediato ao bolsista, com vistas à continuidade de sua 

formação, de modo particular, na pós-graduação.  

   O PIBIC/FAMA obterá anualmente, da Instituição Ituramense de Ensino 

Superior (INSTITUES), uma quota de bolsas de iniciação científica que serão 

distribuídas de acordo com critérios de mérito acadêmico. O desenvolvimento do 

aluno bolsista será acompanhado pela Coordenação do Curso através de 

relatórios semestrais e em eventos científicos, onde todos os bolsistas terão a 

obrigação de apresentar seus trabalhos.  

 

     II. Programa de Iniciação Científica – PIC – FAMA – envolve todos os alunos 

que desenvolvem atividades de IC na FAMA, sejam com bolsas concedidas por 

instituições de fomento  (CNPq/Fapemig) ou ainda sem bolsas, desde que 

cumpram com os requisitos estabelecidos pela Instituição.  

A FAMA compromete-se com a produção do conhecimento, tendo em 

vista a participação na melhoria da qualidade de vida da sociedade que atua. 

Para tal, entende-se que o fortalecimento da pesquisa, agrega valor aos 

processos, produtos e serviços produzidos em Iturama e região, fomentando 

intensamente o processo de inclusão social. 

Nesta direção, a pesquisa na FAMA orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 desenvolver um conjunto de instrumentos que estimule a utilização 

do conhecimento gerado pela pesquisa aqui desenvolvida, de modo a produzir um 

crescimento econômico-sustentável;  

 estimular a pesquisa e, a partir do conhecimento gerado, agregar 

valor a produtos, processos e serviços;  
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 despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais 

entre estudantes de graduação; 

 possibilitar ações extensionistas visando sanar lacunas/deficiências 

diagnosticadas pela pesquisa; 

 estimular a inovação tecnológica entre os pesquisadores e despertar 

a consciência com relação ao importante papel da inovação para o aumento da 

competitividade da nossa economia; 

 possibilitar através da pesquisa o desenvolvimento sustentável 

regional. 

 

6. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

6.1 Política de educação inclusiva 

 

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores 

simbólicos importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente 

educacional favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições 

linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas e 

requer sistemas educacionais planejados e organizados que deem conta da 

diversidade dos alunos e ofereçam respostas adequadas às suas características 

e necessidades. As diferenças são vistas não como obstáculos para o 

cumprimento da ação educativa, mas, sim, como fatores de enriquecimento. 

Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, 

educacionais e arquitetônicas) para que a aprendizagem pretendida seja 

alcançada. Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática 

inclusiva existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou 

continuadas.  

A Política de Educação Inclusiva da FAMA obedecerá aos seguintes 

princípios: 

 Oferecer educação de qualidade a todas as pessoas, independente de 

 sua etnia, gênero, credo ou condição socioeconômica. 

 desenvolver ações de modo a assegurar a plena integração da 

pessoa com deficiência no contexto  educacional; 
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 estabelecer mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 

assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos; 

e 

 respeitar as pessoas com deficiência. 

 adaptar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização escolar, para atender às necessidades individuais; 

 promover atendimento especializado com professores ou 

profissionais com especialização adequada; 

 adequar a estrutura física, o mobiliário e os equipamentos da FAMA 

para atender às diferentes demandas, 

 garantir a permanência do aluno com deficiência nas salas regulares 

de ensino, com atendimento das necessidades específicas e as devidas 

adaptações curriculares; 

 Integração das pessoas com deficiência nas atividades artísticas e 

culturais da instituição e no Núcleo de Apoio ao Discente – NAD oferecendo, 

quando necessário, atendimento individualizado; 

 realizar um trabalho conjunto com o Centro de Integração Escola 

Empresa (CIEE) para encaminhar o educando ao mundo de trabalho; 

 Romper as barreiras culturais, afetivas e educacionais, que 

dificultam a inclusão das pessoas com deficiência na Faculdade; 

 Promover educação continuada aos funcionários técnico-

administrativos e professores visando o melhor atendimento à pessoa com 

deficiência (física, motora, sensorial, ou mental). 

 

6.2  Política para a Responsabilidade Social 

 

           Para que se compreenda a grande responsabilidade social e de inclusão 

da FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves, pela capacitação de trabalhadores e 

pela formação de profissionais qualificados para a atuação no mercado da 

microrregião de Frutal a qual é a área de atuação da mesma, é oportuno 

apresentar, sinteticamente, uma caracterização desta região, que tem como 

predominância a atividade agropecuária, em especial a pecuária leiteira e a 

pecuária de corte, mas apresentando uma forte tendência de migração para a 

cultura da cana-de-açúcar.  
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          Além da cultura da cana-de-açúcar a região se caracteriza também pelo 

plantio da soja, algodão, milho, sorgo, abacaxi e frutas em geral. A região, por 

mesclar grandes e pequenas propriedades, desenvolve grande tendência à 

agroindústria com a produção de frutas e derivados do leite para o mercado local 

e exportação. Por ter grande extensões de áreas cobertas pelas águas do Rio 

Grande e Rio Paranaíba, existe uma tendência para o turismo em algumas 

cidades, já que a exploração de hotéis fazendas, pesqueiros e condomínios 

destinados a construção de ranchos é bastante visível nesta região. Por estar em 

uma posição privilegiada com uma grande bacia hidrográfica, tem atraído estudos 

para a implantação de um porto intermodal no município de Iturama que servirá 

como apoio logístico para  o escoamento de parte da produção de quatro Estados 

(Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo). 

Dado esse panorama, verifica-se a grande demanda educacional que se 

apresenta a FAMA para o desenvolvimento desta parte do Estado, sobretudo em 

termos de educação profissional e tecnológica. Sua função social, como 

instituição de ensino superior, alarga-se na medida em que atualmente exige-se 

das pessoas formação ao longo da vida, o que implica o desenvolvimento de 

competências geradoras da capacidade de percepção e expressão na qual o 

cidadão/profissional precisa estar não só atualizado em sua área específica como 

também em relação ao que está acontecendo em seu entorno. Essa concepção 

de educação inclusiva pressupõe o comportamento crítico e criativo, audacioso e 

desencadeador de ações voltadas à solução de impasses e problemas do 

cotidiano.  

 Portanto, a responsabilidade social é um tema que está presente nas 

atividades e ações empreendidas pelos docentes e discentes do curso de 

Psicologia, sendo considerado neste projeto pedagógico de forma transversal, 

estando presente no modelo de ensino, pesquisa e extensão, de gestão bem 

como dos diferentes processos de avaliação. Buscando conscientizar, orientar e 

estimular práticas socialmente responsáveis, tais como: a disseminação de 

conhecimentos sobre a responsabilidade social e o incentivo de ações indutoras 

de valores à sociedade. 

 O curso também busca qualificar seus discentes contemplando as 

variáveis ambientais e responsabilidade ética e social na sua formação, e também 

de internalizar as  práticas mais adequadas de gestão, contribuindo para a 
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construção de uma sociedade mais justa, econômica, social, ética e  

ambientalmente responsável.   

A responsabilidade social inclui como subtemas: o meio ambiente, o 

desenvolvimento econômico e social, a memória cultural, a produção artística e 

do patrimônio cultural, a educação em direitos humanos assim como das relações 

étnico-raciais e ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira. 

  

6.3 Política de educação ambiental e sustentabilidade  

 

O surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável conduz as 

organizações contemporâneas a colocar a questão ambiental como um dos 

pontos centrais na sua atuação. Nesse sentido, a FAMA vem desenvolvendo  

projetos, programas e ações que demonstram a responsabilidade ambiental da 

instituição.  

A FAMA envida esforços para promover as seguintes ações ligadas a 

impactos ambientais: 

 Incentivar a produção de conhecimentos sobre a problemática 

ambiental de uma forma interdisciplinar e transversal, com abordagem local e 

também regional; 

 Fortalecer a disseminação e intercâmbio de conhecimentos sobre 

desenvolvimento sustentável. 

 Ampliar ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes 

curriculares com as políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente, 

estimulando parcerias e transferência de conhecimentos. 

Desta forma, o curso de Psicologia, em consonância com a Política de 

Educação Ambiental e Sustentabilidade da FAMA, busca desenvolver em seus 

alunos uma consciência ambiental, através da disciplina de Educação Ambiental e 

também, de maneira transversal.  

 

6.4 Política de desenvolvimento econômico e social 

 

Dentre as diversas possibilidades que a FAMA adota como Instituição de 

Educação Superior para exercer o seu compromisso social, apontam-se duas 

dimensões importantes: a formação pessoal e a transformação social. 



 

 

62 

 

A função essencial da FAMA configura-se no desenvolvimento pleno do 

educando, abrangendo capacitação para o trabalho e exercício da cidadania, 

traduzida, articulada e/ou complementada em inserção na realidade social, 

envolvimento com projetos comunitários e implementação de propostas que 

contribuam para a transformação social. 

Ações promovidas pela FAMA devem possibilitar o desenvolvimento 

econômico e social de parcelas menos favorecidas da comunidade externa à IES. 

O curso de Psicologia observa a Política de Desenvolvimento Econômico 

e  Social, principalmente através do desenvolvimento de projetos de extensão que 

visam a transformação da realidade social. 

 

6.5 Política de preservação da memória cultural, produção artística e do 

patrimônio cultural 

 

A FAMA tem como objetivo central de sua política de preservação à 

memória cultural, produção artística e do patrimônio cultural,  desenvolver ações 

em favor da preservação do patrimônio cultural e da memória e divulgando a 

produção artística e cultural de Iturama e região. 

No curso de Psicologia as ações de preservação da memória cultural, 

artística e do patrimônio cultural tem se dado através de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos junto a disciplinas como Estudos Sócio 

antropológicos, assim como de forma interdisciplinar, envolvendo outras 

disciplinas e projetos ao longo do curso. 

 

6.6 Política de relações étnico-raciais e ensino da história e cultura indígena 

e afro-brasileira 

 

As ações decorrentes das relações étnico-raciais e do ensino da história e 

cultura indígena e afro-brasileira devem contemplar diversos aspectos da história 

e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses 

dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a 

luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 

suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história 

do Brasil. 
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O curso de Psicologia, ciente da importância da valorização e do 

conhecimento das culturas afro-brasileiras e indígenas, oferece, através de 

disciplinas, como Gênero, Raça e Etnia; Cultura afro e indígena, assim como de 

forma transversal, através de projetos de ensino, pesquisa e extensão, a 

possibilidade para que os alunos possam conhecer e disseminar o conhecimentos 

acerca das relações étnico-raciais e culturas afro e indígena. 

 

6.7 Política de educação para os direitos humanos 

 

A FAMA desenvolverá ações na área de Educação em Direitos 

Humanos referentes ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos 

Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e 

aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades individuais e coletivas. 

O curso de Psicologia apresentará, de maneira transversal, o tema 

direitos humanos, em disciplinas como Ética Profissional; Gênero, Raça e Etnia; 

Filosofia, Ética e Cidadania, assim como será desenvolvido de maneira 

transversal e através do desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

6.8 Política de comunicação institucional 

 

A comunicação  institucional interna e externa requer transparência e 

diretrizes específicas, visando consolidar a marca institucional na região e no 

setor educacional, bem como valorizar os cursos, programas e atividades 

gerando respeito, credibilidade e relevância junto à sociedade e ao mercado de 

trabalho. 

O site institucional reúne as informações sobre os serviços educacionais 

prestados, bem como disponibiliza à comunidade acadêmica o autoatendimento, 

facilitando a interação com os sistemas acadêmicos e de controle administrativos 

da Instituição. 

A Ouvidoria tem como objetivo principal a integração entre a comunidade 

acadêmica, sociedade e a Instituição, por meio de um canal de comunicação 

direcionado para dar soluções imediatas e conciliadoras e ao mesmo tempo 
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como fonte de informações sobre a Instituição, cursos, programas e serviços 

ofertados. 

Neste sentido o processo de comunicação interna e externa abrangerá 

as seguintes diretrizes: 

 promover a comunicação com a sociedade, mantendo coerência 

com as ações constantes nos documentos oficiais e de gestão; 

 promover a interação institucional que valorize a prática da 

responsabilidade social e da cidadania, a oferta de serviços educacionais 

sintonizados com as necessidades regionais; 

 adotar procedimentos de comunicação alinhando todos os setores 

e áreas, atendendo a comunidade por meio da socialização dos conhecimentos 

construídos, utilizando recursos como cursos, capacitações, atendimentos, 

eventos entre outros; 

 planejar a comunicação mediante a escolha adequada de 

ferramentas que melhor se adaptem aos objetivos de cada processo; 

 utilizar de forma proativa dos canais de comunicação como o site 

institucional, as redes sociais, as rádios locais, os carros de som, as mídias 

impressas e digitais, outdoor, e-mail entre outros; 

 divulgar as informações contidas nos documentos institucionais 

(regulamentos, portarias,  manual do aluno, atas de reuniões, ordenamentos 

institucionais, etc.). 

 

6.9 Política para manutenção e guarda do acervo acadêmico  

A FAMA deve manter permanentemente organizado e em condições 

adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo 

Acadêmico sob sua guarda. 

O Acervo Acadêmico será composto de documentos e informações 

definidos no Código e na Tabela constantes na portaria MEC n° 1.224, de 18 de 

dezembro de 2013, devendo a FAMA obedecer a prazos de guarda, destinações 

finais e observações previstas nessa Portaria. 

O Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
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O Acervo Acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos 

órgãos e agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e 

supervisão.  

A FAMA pertencente ao sistema federal de ensino deverá manter 

atualizado no Ministério da Educação, cadastro com o nome completo e número 

de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela guarda e 

conservação do Acervo Acadêmico, designado "Depositário do Acervo 

Acadêmico" (DAA) da Instituição. 

O representante legal da FAMA, a Mantenedora, o Depositário do Acervo 

Acadêmico e os Depositários do Acervo Acadêmico precedentes são 

solidariamente responsáveis pela manutenção e guarda do Acervo Acadêmico. 

A política de Acervo Acadêmico conta com regulamento próprio. 

 

6.10 Política de inclusão social 

 

O conceito de inclusão social está basicamente relacionado ao acesso 

de todos aos benefícios oferecidos pela sociedade, tendo como fundamento o 

respeito às diferenças, o exercício da cidadania e a dignidade humana. Refere-

se, portanto, às questões de igualdade de acesso a bens culturais, tecnologias, 

informações e serviços, bem como a valorização das expressões culturais, as 

escolhas religiosas, a diversidade racial e a orientação sexual, sendo o princípio 

do respeito à diversidade o que mais atende a questão da inclusão social. 

O Brasil, um país indígena, colonizado por europeus, formado pela mão 

de obra negra escrava, apresenta uma ampla riqueza cultural e encontra-se em 

desenvolvimento, porém ainda apresenta grande número de pessoas sem 

acesso a um dos requisitos básicos para o desenvolvimento econômico, a 

educação. 

Neste sentido, a FAMA entende que no âmbito de sua atuação, o 

processo de inclusão social requer Diretrizes Políticas, quais sejam: 

 possibilitar acesso a programas de financiamento para estudantes 

com baixo poder aquisitivo; 

 realizar eventos, debates, discussões e pesquisas identificando 

causas sociais relevantes, integrando o valor das ações de inclusão social aos 

objetivos da instituição; 

 desenvolver ações voltadas para os grupos da terceira idade; 
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 apoiar eventos, pesquisas e publicações relacionadas à inclusão 

social; 

 realizar programa de nivelamento, apoio psicopedagógico e 

incentivo à iniciação científica, tendo como meta a inclusão social; 

 fomentar programas de valorização da diversidade, de ações de 

voluntariado e medidas socioeducativas. 

 

6.11 Política para as interfaces sociais 

 

As diferenças culturais, sociais, raciais, religiosas, econômicas e outras 

que garantem a diversidade têm sofrido alterações significativas ao passo que a 

tecnologia e o acesso à informação têm se desenvolvido, modificando a vida do 

homem e a forma como conhecemos, aprendemos, entendemos o mundo e a 

nós mesmos tem se transformado. 

O conhecimento, sua evolução e geração tem se modificado. O processo 

pelo qual o homem tece novos saberes e os dissemina, também. O 

aceleramento das formas de acesso da informação em todos os níveis não pode 

ser ignorado. 

A educação e as instituições de ensino se deparam com uma 

diversidade muito mais complexa e em constante transformação. A articulação 

entre o atendimento das interfaces sociais deve estar voltada para assegurar a 

integração do aluno com a comunidade em geral. 

As Diretrizes Políticas para as interfaces sociais da Instituição estão 

alicerçadas nos parâmetros orientadores da legislação vigente, como o que está 

estabelecido na Lei  nº 9.394/96, Art. 43, inciso VI: “estimular o conhecimento 

dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de parceria” e no atendimento das necessidades de sua comunidade 

acadêmica. 

A Instituição pretende formar e estabelecer relações de parcerias com a 

comunidade e com o entorno, com outras instituições de ensino e pesquisa 

(públicas ou privadas), e também como o setor produtivo. 

As Diretrizes Políticas para as interfaces sociais estão assim 

apresentadas: 

 estabelecer parcerias para implantação de projetos que viabilizem 
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a capacitação técnica e prática, o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e 

de relacionamento humano; 

 realizar ações que viabilizem as interfaces sociais junto à 

sociedade em geral; 

 divulgar junto às entidades externas, comunidade acadêmica e 

comunidade em geral sobre as atividades voltadas às interfaces sociais 

realizadas pela Instituição; 

 

6.12 Política para infraestrutura 

 

As instalações físicas foram pensadas para atender a todos os requisitos 

necessários para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

que a Instituição oferecerá. A projeção da infraestrutura considera as orientações 

das normas arquitetônicas e atende a questões de conforto, acessibilidade e 

segurança necessários para que o corpo social possa realizar todas as 

atividades acadêmicas previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 

As instalações direcionadas às atividades de ensino e iniciação científica 

estão adequadas para esse fim e todos os ambientes contam com sistema de 

segurança, iluminação, ventilação, equipamentos e mobiliários adequados. 

A política da infraestrutura também prevê o acompanhamento, 

manutenção e conservação das condições das instalações para assegurar que 

os alunos, docentes e demais funcionários terão a todo o tempo condições de 

desempenharem suas funções. 

 

6.13 Política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro 

autista 

 

A Lei n. 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a qual deve ser atendida em sua 

totalidade na FAMA. 

Capítulo I – Da Caracterização 

Art 1o. Conforme o disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela 

portadora de síndrome clínica caracterizada da seguinte forma: 

 deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 
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e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade 

social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento; 

 padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. 

Parágrafo único. A pessoa com transtorno do espectro autista é 

considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 

Capítulo II – Das Diretrizes 

Art. 2o. São diretrizes desta Política de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista: 

- a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 

- a participação da comunidade junto a IES, na formulação de políticas 

voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social 

da sua implantação, acompanhamento e avaliação; 

- o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 

mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 

disposições da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 

- o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados 

no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e 

responsáveis; 

- o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do 

problema relativo ao transtorno do espectro autista na IES, na região e no País. 

Capítulo III – Dos Direitos 

Art. 3o.  São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, na 

IES: 

- a tratamento digno, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento 

da personalidade e a segurança; 
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- a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com 

transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino, terá 

direito a acompanhante especializado. 

Art. 4o. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida 

a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade e nem 

sofrerá discriminação por motivo da deficiência. 

Capítulo IV – Das Disposições Finais 

Art. 5o. A IES não poderá recusar a matrícula de aluno com transtorno 

do espectro  autista, ou qualquer outro tipo de deficiência. 

 

6.14 Política para atualização do acervo bibliográfico 

 

A atualização do acervo é realizada conforme a verba disponível no 

planejamento financeiro da INSTITUES.  

A indicação da bibliografia básica ou complementar é vista de acordo com 

o Plano de Ensino do Docente em consonância com o Projeto Político 

Pedagógico do Curso.   

A Política para Atualização do Acervo Bibliográfico é regida por 

regulamento próprio. 

 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM E DO CURSO  

 
 

7.1 Sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

 

 O processo de avaliação do desempenho acadêmico no âmbito da FAMA 

ocorre permanentemente, concomitante com o processo de ensino e de 

aprendizagem. Portanto, além das avaliações formais existem ainda as 

avaliações permanentes. As normas referentes às avaliações formais encontram-

se expressas no Regimento Interno da IES. 

 A avaliação permanente consiste em um acompanhamento constante do 

desenvolvimento do aluno. Esta compreende a observação, o diálogo, o exercício, 
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a aplicação prática que poderá resultar na aplicação coerente de instrumentos de 

verificação do desempenho acadêmico. 

 É clássica a identificação de três possibilidades que favorecem a realização 

de uma avaliação nas modalidades: diagnóstica, formativa e somativa. O efeito 

cumulativo do desempenho do aluno terá como prevalência, aspectos qualitativos, 

sobrepondo-se aos quantitativos. 

 Avaliação Diagnóstica – por meio de observação contínua, deve ser 

constante e representada pela permanente apreciação do professor em relação 

ao desempenho que o aluno apresente. Exige que seja bem realizada, tendo por 

base a dedicação e o interesse por parte do professor, que para efetivá-la, em 

padrão aceitável, considerando que todas as atividades executadas pelo aluno 

para atingir o objetivo desejado, são sempre significativas e, por serem 

sistemáticas, contemplando o conjunto de atividades integrais desenvolvidas por 

ambos, no processo de ensino - aprendizagem. 

 Avaliação Formativa – designa análises de desempenho em intervalos 

relativamente curtos, o que além de tornar-se significativa, é importante para a 

evolução do aluno. 

 Exige metas que devem ser atingidas em prazos mais espaçados, daí ser 

consolidada em etapas parciais e em graus de complexidade crescentes, já que 

envolve a necessidade de desdobrar objetivos educacionais previamente 

definidos de maneira mais global. 

 Avaliação Somativa– tem por objeto, a apreciação muito geral do grau em 

que os objetivos amplos foram atingidos, como parte substancial de etapas 

concluídas de aprendizagem, consolidadas durante todo o desenvolvimento do 

Curso de formação do profissional médico. 

 A avaliação deve, como expressa HOFFNANN (2001): 

“analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em 
situações de aprendizagem, para acompanhar as hipóteses que 
vêm formulando a respeito de determinados assuntos, em 
diferentes áreas de conhecimento, de forma a exercer uma ação 
educativa que lhes favoreça a descoberta de melhores soluções ou 
a reformulação de hipóteses preliminarmente formuladas”. 

  

 A avaliação do processo ensino-aprendizagem é instrumento fundamental 

do planejamento educacional, especificamente do projeto pedagógico, pois é ela 

que permite diagnosticar e verificar o desempenho acadêmico do aluno e da 
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instituição, contribuindo para a melhoria do desenvolvimento das aulas e do 

resultado qualitativo e quantitativo da Instituição de Ensino. 

 Esta modalidade de avaliação no Curso de Psicologia da FAMA dar-se-á 

conforme o que preceitua a atual LDB, Lei nº 9.394/96, art. 24, V, que define 

critérios para verificação do rendimento escolar. Além da Lei nº 10.861/2004 

(institui o SINAES) e a legislação específica da FAMA. 

 A avaliação será contínua e cumulativa com a prevalência dos aspectos 

qualitativos e quantitativos ao longo do período escolar e de forma terminativa 

através das eventuais avaliações finais. 

 No curso de Psicologia da FAMA o rendimento escolar do aluno, em cada 

componente curricular, é verificado em função da assiduidade e eficiência nos 

estudos, ambas eliminatórias por si mesmas. Sendo impedido prestar exame final, 

o aluno que tenha faltado a mais de vinte e cinco por cento das atividades 

programadas no componente curricular. 

 O processo de avaliação do desempenho acadêmico no âmbito da FAMA é 

regulamentado pelo Regimento Interno no seu Capítulo VII, conforme transcrito a 

seguir: 

 

Art. 124.  O rendimento escolar do aluno, em cada disciplina, é verificado 

em função da assiduidade e eficiência nos estudos, ambas eliminatórias por si 

mesmas. 

Parágrafo único.  Está impedido de prestar exame final, o aluno que tenha 

faltado a mais de vinte e cinco por cento das atividades programadas na 

disciplina. 

Art. 125.  Entende-se por eficiência o grau de aplicação do aluno ao estudo, 

e sua verificação se faz:  

I. por no mínimo (2) duas avaliações específicas, por bimestre, sendo que 

esse número e natureza, poderão ser alterados, mediante definição das 

coordenações de curso e regulamentados pela Direção Geral; 

II. por um exame final, após o encerramento do período letivo. 

§ 1º O exame final, a que se refere o inciso II deste artigo será escrito. 

§ 2º A data de aplicação das avaliações bimestrais, provas substitutivas e do 

Exame Final, para todos os cursos, será definida em Calendário Acadêmico e 

divulgada nos murais da FAMA. 
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§ 3º As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em 

função da não aplicabilidade de provas escritas ou de avaliações finais, terão sua 

forma de avaliação definida em norma específica aprovada pelo CONSEPE. 

Art. 126. As avaliações versarão sobre a temática lecionada no respectivo 

bimestre e o exame final versará sobre a matéria lecionada durante o período 

letivo. 

Art. 127. O prazo de entrega na secretaria pelos docentes dos resultados 

bimestrais e exame será definido a cada período letivo no calendário acadêmico.   

Art. 128.  As notas bimestrais, de exames finais e outras serão graduadas 

de 0 (zero) a 10 (dez), permitida, tão somente, a fração de duas casas decimais. 

Parágrafo único. Será aplicado o arredondamento numérico  na média final 

na segunda casa decimal. 

Art. 120. O professor oportunizará ao aluno vista das atividades avaliativas 

de qualquer natureza, num prazo máximo de uma semana após a data de 

realização da mesma. Caso julgue procedente algum apontamento do aluno, 

poderá retificar a nota, atribuindo-lhe o valor real em requerimento próprio e data 

limite fixada no calendário acadêmico. 

Art. 129.  Após a realização da vista da avaliação, o aluno poderá, no prazo 

de (2) dois dias úteis, solicitar revisão ao Coordenador do Curso, via requerimento 

fundamentado e protocolado no Setor de Atendimento ao Aluno, instruindo o seu 

requerimento com fundamentos técnicos e teóricos que justifiquem a apreciação 

do pedido bem como mediante o recolhimento de taxa respectiva. 

§ 1º O Coordenador solicitará a apreciação do professor da disciplina em (5) 

cinco dias úteis, a contar da data do recebimento da solicitação. 

§ 2º Caso os requisitos de admissibilidade não sejam observados, o 

Coordenador indeferirá o pedido e solicitará o arquivamento pela Secretaria 

Acadêmica, após vista ao aluno no prazo de (4) quatro dias úteis. 

§ 3º O aluno que discordar do parecer final do Professor, poderá solicitar ao 

Coordenador do Curso, no prazo máximo de (4) quatro dias úteis a contar da 

notificação, a formação de banca revisora constituída por um ou mais professores 

do curso para apreciar o pedido. 

§ 4º A banca de revisão, uma vez constituída, observados os requisitos de 

admissibilidade, apreciará o processo de revisão no prazo máximo de (5) cinco 

dias úteis contados a partir da retirada do processo junto à Secretaria Acadêmica. 
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§ 5º A decisão da banca revisora deverá obrigatoriamente, ser referendada 

pelo CONSEPE primeira reunião ordinária ou extraordinária previamente 

agendadas ou no prazo máximo de (20) vinte dias úteis, contados a partir da 

divulgação da decisão pela banca. 

§ 7º A decisão do CONSEPE é encaminhada à secretaria acadêmica em 

resposta ao pedido do discente. 

§ 8º Decorridos quaisquer dos prazos supracitados, a nota torna-se definitiva 

e irrecorrível. 

Art. 130.  Caso o aluno identifique equívocos no lançamento de suas notas 

e/ou frequência no portal educacional, este deve solicitar junto ao docente que as 

mesmas sejam retificadas, obedecendo aos prazos estabelecidos no Calendário 

Acadêmico. 

Art. 131.  Será considerado como aprovado por média o acadêmico que 

tiver obtido, em cada disciplina, a média de (7,0) sete ao final do período letivo. 

Art. 132.  Ao acadêmico que tiver obtido na disciplina, como resultado no 

período letivo, média igual ou superior a (3,0) três e inferior a (7,0) sete, será 

facultada a realização de uma prova final denominada exame final. 

Art. 133.  Na eventualidade de realização de prova de exame final, para 

lograr a aprovação ao período seguinte, o acadêmico deverá atingir a nota 

mínima de (5,0) cinco como média final, resultante da média aritmética entre a 

nota desta prova (PF) e a média obtida no período letivo (MA), com a aplicação 

da seguinte fórmula: 

 

 

 

Art. 134. Ao aluno que deixe de comparecer a qualquer prova, trabalho ou 

exame programado é conferida nota zero, como resultado conseqüente.  

Art. 135.  É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não 

autorizados pelo professor ou quaisquer outros que tenham por finalidade fraudar 

o procedimento avaliativo quando da elaboração dos trabalhos, de verificações 

parciais, avaliação ou qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de 

conhecimento por meio de atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de 

sanções cabíveis por ato de improbidade. 

PF + MA _________ 

2 

= 5,00     (média final mínima) 
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Art. 136.  O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 

aproveitamento, nas datas fixadas pode requerer uma prova substitutiva para 

cada disciplina, de acordo com o calendário escolar, mediante pagamento de taxa 

respectiva para este fim. 

Parágrafo único.  Não há prova substitutiva do exame final, salvo 

circunstâncias excepcionais. 

Art. 137. São asseguradas ao professor, na verificação do rendimento 

escolar e de acordo com a programação específica, liberdade de formulação de 

questões e austeridade de julgamento, cabendo recurso de suas decisões para a 

coordenação respectiva. 

Art. 138. É obrigatória a frequência do aluno às disciplinas, salvo nos 

programas de educação à distância, considerando-se automaticamente reprovado 

o aluno que não obtenha freqüência mínima de (75%) setenta e cinco por cento 

nas atividades programadas ou que nela não tenha obtido a pontuação 

determinada nos artigos 130, 131 e 132 deste regimento. 

Parágrafo único. Não há abono de faltas exceto nos casos previstos no 

Regulamento de Tratamento Excepcional – Regime de Exercícios Domiciliares. 

Art. 139. O aluno somente será promovido para o penúltimo e último período 

do curso com dependências em até (02) disciplinas.  

Parágrafo único. Ao aluno será permitido cursar disciplinas do curso, 

quando reprovado, através de curso de verão ou equivalentes, arcando este com 

ônus do mesmo, segundo critérios estabelecidos pela coordenação de curso e 

sob aprovação da Direção Geral e de acordo com a legislação vigente. 

Art. 140. O aluno promovido à série ou período letivo seguinte, em regime 

de dependência, nos casos previstos neste regimento, deve matricular-se 

obrigatoriamente na nova série ou período e nas disciplinas de que depende, 

salvo se não estiverem sendo oferecidas, observando-se, na nova série a 

compatibilidade de horário e aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas 

exigências de frequência e de aproveitamento. 

Art. 141. A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades 

programadas em horários especiais, com metodologia adequada para os alunos 

regulares, especiais, em dependência ou adaptação, em períodos especiais e na 

forma que se compatibilizem com as suas atividades regulares, aprovadas pelo 

CONSEPE. 
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Art. 142. Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação em 

horário ou período especial, diverso do horário habitual de aula e aos sábados. 

Art. 143. As disciplinas em regime de dependência ou adaptação serão 

ofertadas pela FAMA aos alunos, no mínimo uma vez no período de 

integralização do curso.  

Seção I 

Do Regime Especial 

Art. 144.  São merecedores de tratamento especial, com dispensa da 

frequência regular, os alunos que sejam convocados ao serviço militar obrigatório, 

portadores de doença infectocontagiosa, ou impedidos por alguma limitação física 

superior a 10 (dez) dias corridos, aos alunos com direito a licença-paternidade e 

às alunas gestantes ou adotantes de crianças recém-nascidas com direito a 

licença-maternidade, desde que se verifique a conservação das condições 

intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar 

em novos moldes, em conformidade com a Constituição Federal,demais normas 

de Direito aplicáveis, normas constantes deste Regimento e normas emanadas do 

CONSEPE. 

 Parágrafo único.  O regime especial é regulamentado pelo CONSEPE 

 

6.1 Sistema de avaliação do projeto pedagógico 

 

O acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Psicologia da FAMA será realizado por meio da atuação conjunta de quatro 

agentes: Coordenador de Curso, Núcleo Docente Estruturante - NDE, Colegiado 

de Curso e Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

A avaliação desse processo será realizada em reuniões do Colegiado de 

Curso, que além de averiguar a efetividade do disposto na proposta do curso, 

desenvolverá uma leitura alinhada do projeto em relação aos demais documentos 

institucionais, como PDI e PPI.  

As atribuições de cada agente no processo são descritas a seguir: 

 

a) Coordenação de Curso 
 

 A gestão acadêmica e estratégica do curso de graduação é de 

responsabilidade do Coordenador de Curso. O Coordenador de Curso será 
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designado pelo Diretor Acadêmico da Faculdade, ouvida a Mantenedora, pelo 

período de três anos, podendo esta designação ser revogada ou prorrogada 

considerando a necessidade de reorganização da Faculdade. 

 De acordo com artigo 20 do Regimento Interno da FAMA são atribuições 

do Coordenador de Curso: 

 I. dirigir e coordenar a implantação e execução do Projeto Pedagógico 

do Curso, em consonância com as deliberações dos órgãos colegiados e 

legislação pertinente;  

 II. administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-

pedagógicas do curso relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, promovendo 

a integração entre as mesmas, com o apoio da Direção Geral;  

 III. representar o curso em atos públicos e nas relações com outras 

instituições acadêmicas, profissionais ou científicas;  

 IV. elaborar relatórios administrativo-acadêmicos das atividades do 

curso e encaminhá-los ao Colegiado de Curso e à Direção Geral da Faculdade 

para conhecimento e/ou validação sempre que solicitado;  

 V. integrar as atividades acadêmicas desenvolvidas no curso;  

 VI. acompanhar o cumprimento das atividades didático-pedagógicas do 

corpo docente;  

 VII. supervisionar a assiduidade e pontualidade do corpo docente;  

 VIII. opinar sobre programas, projetos, convênios e outros acordos que 

envolvam o curso;  

 IX. autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos 

pertinentes ao âmbito do curso;  

 X. analisar e propor encaminhamento sobre requerimentos acadêmicos 

oriundos da secretaria;  

 XI. compor, semestralmente, o horário das unidades de 

estudo/curriculares, identificando a oferta de componentes curriculares, o número 

de vagas por turma e a alocação de professores;  

 XII. convocar e presidir reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

e do Colegiado de Curso;  

 XIII. manter articulações permanentes com a Direção Geral e com as 

demais coordenações de curso da Faculdade;  

 XIV. exercer o poder disciplinar no âmbito do curso;  
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 XV. dar atendimento pessoal aos estudantes e docentes que o 

necessitem, dando encaminhamento para providências;  

 XVI. encaminhar propostas de alterações nos componentes curriculares 

do curso, aprovadas pelo Colegiado, ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONSEPE;  

 XVII. decidir em assuntos privativos ao Colegiado de Curso e ad 

referendum deste, em caráter extraordinário e de urgência;  

 XVIII. selecionar, com o apoio da Direção Geral, os profissionais do corpo 

docente do curso;  

 XIX. incentivar a participação do corpo docente e discente nos processos 

de avaliação institucional promovidos pela CPA da Faculdade;  

 XX. incentivar o NDE na atualização contínua do Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC), bem como sua articulação com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI);  

 XXI. gerir outras atividades que lhe forem atribuídas pela Direção Geral 

da Faculdade;  

 XXII. cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas 

internas e as deliberações dos órgãos da administração da Faculdade;  

 XXIII. exercer as demais competências necessárias ao bom desempenho 

de suas funções.   

 

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é o órgão consultivo e deliberativo, 

responsável pela concepção, implementação, consolidação, revisão, 

acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico de cada Curso.  

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por 5 professores 

pertencentes ao corpo docente do curso, sendo que estes devem atender os 

seguintes critérios: 

 ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós- graduação stritco sensu;  

 ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral;  
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 assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 

modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do 

curso. 

É necessário que o colegiado do curso assegure estratégia de renovação 

parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade no processo 

de acompanhamento do curso. 

A indicação dos representantes docentes é feita pelo Colegiado de Curso 

para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução.  

O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que 

exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de 

conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões 

entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o 

desenvolvimento do curso. 

Os docentes que são designados para o NDE deverão ser contratados em 

regime de trabalho parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral; 

A Presidência do NDE é exercida pela Coordenação do Curso. 

Compete ao Presidente do Núcleo:  

a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de 

qualidade;  

b) Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

NDE e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as 

atas; 

d) Promover a integração com os demais Colegiados e setores da instituição. 

Caberá ao NDE auxiliar o Colegiado do Curso de Graduação em 

Psicologia, na definição de estratégias, aplicação, supervisão, acompanhamento 

e avaliação contínua do Projeto Pedagógico. Neste contexto, são atribuições do 

NDE: 

a) elaborar o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Psicologia, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares do mesmo; 

b) planejar a implantação do Projeto Pedagógico e do próprio Curso; 

c) responsabilizar-se pela implantação do Projeto Pedagógico, respeitando 

sempre a legislação vigente, as normas internas da Faculdade e as 

tendências do mercado de trabalho, atualizando-o sempre que necessário; 
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d) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso de 

Psicologia; 

e) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo do curso de Psicologia; 

f) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação em Psicologia, de 

exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas 

relativas à área de conhecimento deste curso; 

g) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Psicologia; 

h) responsabilizar-se pelo processo de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento do curso. 

 

c) Colegiado de Curso  
 

O Colegiado de Curso é o órgão que tem por finalidade regimental 

acompanhar a implementação do projeto pedagógico, propor alterações das 

matrizes curriculares, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as 

atividades acadêmicas do curso, sendo composto: pelo Coordenador de Curso, 

por todos os professores do Curso de Graduação em Psicologia, e, por dois 

representantes discentes eleitos por seus pares, seguindo as determinações do 

Artigo 21 do Regimento Interno da FAMA. Além de ser o órgão de decisão maior 

na esfera do curso, assume também o papel de articulador da formação 

acadêmica, auxiliando a coordenação e NDE no acompanhamento da matriz 

curricular do curso. Além disso, precisa acompanhar e monitorar, juntamente com 

o NDE, o processo ensino-aprendizagem no intuito de adequar as orientações 

para que a formação prevista no PPC ocorra de forma plena, contribuindo para a 

inserção adequada do futuro profissional na sociedade e no mercado de trabalho. 

As competências do Colegiado de Curso estão descritas no artigo 23 do 

Regimento Interno da FAMA, sendo: 

I. analisar e integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, 

compatibilizando-os ao Projeto Pedagógico; 

II. sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, 

em função de suas características profissionais e sociais; 
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III. planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos 

trabalhos acadêmicos a serem exigidos dos alunos, nas várias disciplinas do 

curso, de acordo com o Calendário Acadêmico; 

IV. organizar e propor cursos extraordinários, seminários ou 

conferências julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 

V. apresentar proposta de aquisição de material bibliográfico e de apoio 

didático-pedagógico; 

VI. zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das 

disciplinas que integram a matriz curricular; 

VII. propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da 

extensão; 

VIII. exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe 

sejam delegadas. 

 

d) Comissão Própria de Avaliação – CPA 
 

No que tange a Avaliação das Instituições de Educação Superior, a 

Portaria nº 2.051/04, que regulamenta o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior, estabelece que cada instituição de ensino crie comissões 

próprias para realizar a auto-avaliação desta instituição, neste sentido a 

Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA, criou em 2004, através da Portaria 04/04 a 

Comissão Permanente de Avaliação – CPA FAMA, com o objetivo de realizar uma 

auto-avaliação desta IES.  

A CPA FAMA é composta por: 

I Um representante da Direção, indicado pelo Diretor Geral. 

II Oito representantes do corpo docente, eleitos pelos seus pares. 

III Oito representantes do corpo discente, eleitos pelos seus pares. 

IV Dois representantes de alunos egressos, indicado pelo Diretor Geral. 

V Um representante do corpo técnico-administrativo, eleito pelos seus pares. 

VI Um representante da sociedade civil organizada, indicado pelo Diretor 

Geral. 

Os membros da CPA terão mandatos de 02 (dois) anos, permitida a 

recondução pelo período de dois mandatos. 

A presidência da CPA será exercida por um dos membros eleito pelos 

demais representantes da CPA. 
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São atribuições da CPA/FAMA: 

I conduzir os processos de auto-avaliação da FAMA; 

II preparar o projeto de auto-avaliação institucional a ser encaminhado à 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES; 

III determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da 

instituição, em consonância com as determinações da CONAES; 

IV sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou 

da instituição, compondo assim uma visão diagnóstica dos processos 

pedagógicos, científicos e sociais da instituição e identificando possíveis 

causas de problemas, bem como possibilidades e potencialidades; 

V subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões 

setoriais, determinando prazos para o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos e especificando a forma de composição, o prazo de 

mandato e a dinâmica de funcionamento; 

VI dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades; 

VII propor à direção ações que melhorem a qualidade das atividades 

acadêmicas, a serem encaminhadas às instâncias competentes; 

VIII receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações 

solicitadas pela CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

IX convocar professores e técnico-administrativos e convidar alunos, 

egressos e membros da comunidade externa para prestar informações, 

fornecer documentos e detalhar dados enviados; 

X propor alterações nas competências da CPA/FAMA ao colegiado da 

Instituição; 

XI enviar o relatório final de avaliação institucional para o MEC quando 

solicitado. 

O caráter de diagnóstico e formativo da auto-avaliação deve permitir a 

revisão das prioridades estabelecidas nos projetos e planos institucional (PDI, PPI 

e PPC) e o engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas 

alternativas e práticas. 

Esta auto-avaliação constitui-se em um estudo no intuito de identificar as 

fragilidades e potencialidades de cada uma das dimensões abaixo, assim como 

propor as melhorias necessárias.   
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Dimensões analisadas no processo de auto-avaliação: 

 Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 Dimensão 2: A política para o ensino de graduação e  pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização; 

 Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição; 

 Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

 Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo; 

 Dimensão 6: Organização e gestão da instituição; 

 Dimensão 7: Infra-estrutura física; 

 Dimensão 8: Planejamento e avaliação; 

 Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 

 Dimensão 11: A avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos 

estudantes e sua influência nas ações institucionais. 

No âmbito Institucional, a auto-avaliação é aplicada como processo 

contínuo com o qual a Instituição adquire conhecimento sobre sua própria 

realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades, 

para melhorar a qualidade dos cursos de graduação e alcançar maior relevância 

social. 

 A auto avaliação realizada na FAMA através da CPA tem como objetivo 

possibilitar que os resultados obtidos forneçam os subsídios necessários à 

reflexão e revisão de políticas, programas e projetos pedagógicos que favoreçam 

os processos de gestão em todas as instâncias. 

 A fim de atingir o objetivo proposto é necessário: 

 

 Avaliação da Faculdade:  apontar aspectos frágeis e fortes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); da comunicação social da IES; das 

políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo; da organização e gestão da instituição; do planejamento da  

Auto-avaliação e meta-avaliação; as políticas de atendimento aos 

estudantes; a  sustentabilidade financeira da IES, traçando um perfil da 

FAMA. 

 Avaliação das Políticas Pedagógicas: verificar a relação das práticas 
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pedagógicas com a Missão e com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da FAMA; a política para o ensino, a pesquisa, a pós- 

graduação, a extensão e a responsabilidade social da instituição. 

 Avaliação do Discente: detectar evidências que permitirão nortear 

procedimentos para a tomada de decisões  visando a aperfeiçoar: a 

qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, assim como a 

qualidade do  atendimento aos alunos e egressos. 

 Avaliação do Docente: identificar aspectos que evidenciem a 

competência e o desempenho do docente nas  suas diversas atribuições 

no processo ensino-aprendizagem. 

 Avaliação da Infra-estrutura: verificar se as condições da infra-estrutura e 

serviços disponíveis nas unidades, na  biblioteca, no laboratório de 

informática e no núcleo de práticas. 

 Avaliação da Intervenção Social: coletar dados acerca da intervenção 

social da FAMA no que se refere aos projetos  desenvolvidos e serviços 

prestados que resultam na  melhoria da qualidade de vida da comunidade 

externa, seja do ponto de vista  econômico, social, ambiental, cultural ou 

artístico. 

A metodologia adotada no processo de avaliação é essencialmente 

qualitativa. Todavia, buscar-se-á a conjugação dos benefícios desta com os da 

abordagem quantitativa e a pesquisa documental, por intermédio da consulta e 

análise de dados secundários existentes na FAMA.  

Para o processo de coleta de dados são utilizados questionários 

previamente elaborados, como instrumento de coleta de dados. Estes 

questionários serão elaborados pela CPA tomando como referência as 11 

dimensões explicitadas anteriormente e buscando atender os objetivos da 

avaliação institucional. 

Os questionários são disponibilizados para preenchimento em formato 

online, no endereço eletrônico www.facfama.edu.br. No período estipulado no 

cronograma e amplamente divulgado, os docentes, discentes, pessoal técnico-

administrativo e comunidade preencherão o questionário de forma voluntária.  

Posteriormente os resultados dos questionários serão tabulados e analisados pela 

CPA juntamente com os dados oriundos da pesquisa documental.  

Objetivando expressar o resultado das discussões, de análise e 

http://www.facfama.edu.br/
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interpretação dos dados advindos do processo de auto-avaliação da FAMA, a 

Comissão própria de Avaliação – CPA  elabora anualmente o Relatório Final de 

Atividades de Auto-Avaliação da FAMA (Relatório Final – CPA/FAMA). 

A partir da análise das fragilidades e potencialidades explicitadas no 

Relatório Final de Atividades de Auto-Avaliação da FAMA, a CPA/FAMA, 

juntamente com a Direção da FAMA e da Instituição Ituramense de Ensino 

Superior – INSTITUES, mantenedora da Faculdade Aldete Maria Alves, elabora o 

Plano Anual de Ações.  Este plano tem como objetivo nortear a implantação das 

ações propostas pela CPA FAMA, visando sanar as fragilidades diagnosticadas, 

assim como analisar a sua viabilidade. 

Ao final de cada ano o Plano Anual de Ações - FAMA/CPA é avaliado. O 

resultado desta avaliação é explicitado através do Relatório de 

Acompanhamento do Plano Anual de Ações – FAMA/CPA. 

Com esta metodologia a INSTITUES, a FAMA e sua CPA objetivam 

contemplar todo o processo de avaliação, ou seja:  

 avaliar  (Auto-avaliação CPA) 

 demonstrar resultados e propor soluções (Relatório Final de Atividades de 

Auto-Avaliação da FAMA) 

 discutir resultado e soluções e  propor prazos para atender as soluções 

(Plano Anual de Ações )  

 verificar o cumprimento das mesmas (Relatório de Acompanhamento do 

Plano Anual de Ações – FAMA/CPA.) 

Este processo de auto-avaliação é desenvolvido com a participação dos 

segmentos docentes, técnico-administrativos, estudantes, dirigentes e 

representantes da sociedade, sob a coordenação da CPA. 

 
 

MATRIZ DE INFORMAÇÕES PARA O PROCESSO DE AUTO- AVALIAÇÃO 
CPA-FAMA 

 
Dimensão 

 
Temas Documentos e Dados 

Indicadore
s 

Fonte dos Dados 

1 – A missão e o 
Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional 
 

• Finalidades, objetivos e 
compromissos da FAMA, 
explicitadas em documentos 
oficiais 
• concretização das práticas 
pedagógicas e 
administrativas e suas 
relações com os objetivos 
centrais da instituição, 
identificando resultados, 
dificuldades, carências, 
possibilidades e poten-

• Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional. 
• Projeto Pedagógico 
Institucional. 
• Projeto Pedagógico 
dos Cursos. 
• Efetiva utilização do 
PDI como referência dos 
programas e projetos de-
senvolvidos pela FAMA.  
• Avaliação e atualização 

 PDI 
PPI 
Pesquisa do Perfil 
dos ingressantes 
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Dimensão 

 
Temas Documentos e Dados 

Indicadore
s 

Fonte dos Dados 

cialidades. 
• características básicas do 
PDI e suas relações com o 
contexto social e econômico 
em que a instituição está 
inserida. 
• articulação entre o PDI e o 
Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) no que diz 
respeito às atividades de 
ensino, pesquisa, extensão, 
gestão acadêmica, gestão 
institucional e avaliação 
institucional. 

do PDI (realização de 
seminários, reuniões, 
consultas). 
• Descrição do perfil de 
egressos (co-
nhecimentos e 
competências  
adquiridas durante a sua 
permanência na FAMA). 
• Descrição do perfil de 
ingressantes: com base 
nas demandas regionais 
e nacionais. 
 

2 – A política para o 
ensino, a pesquisa, 
a pós-graduação, a 
extensão e as 
respectivas normas 
de 
operacionalização, 
incluídos os 
procedimentos para 
estímulo à 
produção 
acadêmica, as 
bolsas de pesquisa, 
de monitoria e 
demais moda-
lidades 
A. ENSINO 
 

• Concepção de currículo e 
organização didático-
pedagógica (métodos, meto-
dologias, planos de ensino e 
de aprendizagem e avaliação 
da aprendizagem) de acordo 
com os fins da instituição, as 
diretrizes curriculares e a 
inovação da área. 
• Práticas pedagógicas, 
considerando a relação entre 
a transmissão de informa-
ções e utilização de 
processos participativos de 
construção do conhecimento. 
• Pertinência dos currículos 
(concepção e prática), tendo 
em vista os objetivos institu-
cionais, as demandas sociais 
(científicas, econômicas, 
culturais etc.) e as necessi-
dades individuais. 
• Práticas institucionais que 
estimulam a melhoria do 
ensino, a formação docente, 
o apoio ao estudante, a 
interdisciplinaridade, as 
inovações didático-pedagó-
gicas e o uso das novas tec-
nologias no ensino. 
 

• Currículos e programas 
de estudos. 
• Mecanismos, acordos e 
conclusões da revisão, 
atualização e 
renovações dos 
currículos e programas 
de estudo. 
• Responsáveis pelas 
ações de atualização 
dos documentos da IES. 
• Sistematização das 
atividades de extensão. 
• Acompanhamento e 
avaliação do impacto 
das atividades de 
extensão 
• Grupos de trabalho, 
bolsas outorgadas, 
estímulos à pesquisa. 
• Convênios e acordos 
com outras instituições 
públicas e privadas, or-
ganizações profissionais 
e empresariais, 
associações. 

 Indicador
es de 
atividade
s científi-
cas. 

• 
Indicadore
s de 
atuação 
profissional 
dos 
egressos. 
• Indicador 
de 
publicaçõe
s. 

Relatórios PIC/PIBIC 
Avaliação com 
egressos 
Programa de Bolsas  
Programa de Estágio 

B. PESQUISA 
 

 
• Vínculos e contribuição da 
pesquisa para o desenvol-
vimento local/regional. 
• Políticas e práticas instituci-
onais de pesquisa para a fo-
rmação de pesquisadores  
• Articulação da pesquisa 
com as demais atividades 
acadêmicas. 
• Critérios para o desenvolvi-
mento da pesquisa, 
participação dos 
pesquisadores em eventos 
acadêmicos, publicação e 
divulgação dos trabalhos. 
 

  Coordenador de 
Cursos de Pós-
Graduação 
PIC/PIBIC 

C. EXTENSÃO 
 

• Concepção de extensão e 
de intervenção social 
afirmada no PDI. 
• Articulação das atividades 
de extensão com o ensino e 
a pesquisa e com as neces-
sidades e demandas do 
entorno social.  
• Participação dos 
estudantes nas ações de 
extensão e intervenção 
social e o respectivo impacto 

  PDI 
Coordenações de 
Curso 
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Dimensão 

 
Temas Documentos e Dados 

Indicadore
s 

Fonte dos Dados 

em sua formação. 
 

D. PÓS-
GRADUAÇÃO (latu 
sensu) 
 

• Políticas institucionais para 
criação, expansão e manu-
tenção da pós-graduação 
lato  sensu. 
• Política de melhoria da qua-
lidade da pós-graduação. 
• Integração entre graduação 
e pós-graduação 
 

  Coordenação de Pós 
graduação 
 

3 – A 
responsabilidade 
social da 
instituição, 
considerada espe-
cialmente no que se 
refere à sua 
contribuição em 
relação à inclusão 
social, ao desen-
volvimento 
econômico e social, 
à defesa do meio 
ambiente, da memó-
ria cultural, da 
produção artística e 
do patrimônio cultu-
ral 

• Transferência de 
conhecimento e importância 
social das ações da FAMA e 
impactos das atividades 
científicas, técnicas e 
culturais. 
• Natureza das relações com 
o setor público, com o setor 
produtivo e com o mercado 
de trabalho e com 
instituições sociais, culturais 
e educativas de todos os 
níveis. 
• Ações voltadas ao 
desenvolvimento da 
democracia, promoção da 
cidadania, de atenção a 
setores sociais excluídos, 
políticas de ação afirmativa 
etc. 

• Critérios que a 
instituição utiliza para a 
abertura de cursos e 
ampliação de vagas. 
• Contribuição da 
instituição na criação de 
conhecimentos para o 
desenvolvimento 
científico, técnico ou cul-
tural. 
• Caracterização e 
pertinência das ati-
vidades da IES nas 
áreas de educação, 
saúde, lazer, cultura, 
cidadania, solidariedade, 
organizações 
econômicas e sociais, 
meio ambiente, 
patrimônio cultural, 
planejamento urbano, 
desenvolvimento econô-
mico, entre outras. 
• Dados sobre bolsas, 
descontos e outras 
evidências de políticas 
institucionais de inclusão 
de estudantes em 
situação econômica 
desfavorecida. 
• Lista de estudantes, 
docentes e técnicos-
administrativos 
portadores de 
necessidades especiais 
e das estratégias 
pedagógico-didáticas 
empregadas. 
• Convênios e acordos 
com outras instituições 
públicas e privadas, or-
ganizações profissionais 
e empresariais, 
associações. 
 
 

 PDI 
Sistema de Quotas 
no Vestibular 
Convênios e 
Contratos 
Programa de 
Alfabetização de 
adultos 
Faculdade da 
melhor idade 
Programa de bolsas 
Programa de 
Monitoria 
Intérprete Libras 

4 – A comunicação 
com a sociedade 
 

• Estratégias, recursos e 
qualidade da comunicação 
interna e externa. 
• Imagem pública da 
instituição nos meios de 
comunicação social. 
 

• Meios e canais de 
comunicação utilizados 
para publicizar as 
atividades da instituição 
na comunidade externa. 
• Regimentos e manuais 
de circulação interna 
informando sobre proce-
dimentos. 
• Boletim Informativo e 
jornais para divulgação 
interna, página da web 
de divulgação e análises 
sobre sua eficácia. 
• Manual do discente  
• Questionários 
destinados aos membros 

 Boletim Informativo 
Vestibular  
Questionário auto-
avaliação CPA 
Manual do aluno 
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Dimensão 

 
Temas Documentos e Dados 

Indicadore
s 

Fonte dos Dados 

dos diversos segmentos 
da instituição avaliando 
a efetividade da 
comunicação e a 
circulação das 
informações na 
instituição. 
• Questionários para os 
estudantes, docentes e 
técnico-administrativos 
indagando e avaliando 
as estratégias mais 
eficazes e os problemas 
na circulação das 
informações. 
• Procedimentos de 
recepção de sugestões e 
procedimentos de 
resposta. 
 

5 – As políticas de 
pessoal, de 
carreiras do corpo 
docente e corpo 
técnico-
administrativo, seu 
aperfeiçoamento, 
desenvolvimento 
profissional e suas 
condições de 
trabalho 
 

Planos de carreira 
regulamentados para 
docentes e funcionários 
técnico-administrativos com 
critérios claros de admissão 
e de progressão. 
• Programas de qualificação 
profissional e de melhoria da 
qualidade de vida de 
docentes e funcionários 
técnico-administrativos. 
• Clima institucional, relações 
inter-pessoais, estrutura de 
poder, graus de satisfação 
pessoal e profissional. 

A - DOCENTES 

• Nº de docentes em 
tempo integral, parcial 
(horistas). 
• Nº de docentes 
doutores, mestres e 
especialistas com 
respectivos regimes de 
trabalho. 
• Experiência profissional 
na docência superior. 
• Experiência profissional 
fora do ensino superior. 
• Formação didático-
pedagógica. 
• N.º de publicações por 
docente. 
• Critérios de ingresso na 
instituição e de 
progressão na carreira. 
• Políticas de 
capacitação e de ava-
liações de desempenho. 
• Pesquisas e/ou 
estudos sobre docentes 
com as condições de 
trabalho, recursos, 
formação dos técnico-
administrativos. 
 
B. TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS 
• Nº de funcionários 
técnico-administrativos. 
• Escolaridade dos 
funcionários técnico-
administrativos. 
• Envolvimento de 
funcionários técnico-
administrativos com pes-
quisa e extensão. 
• Experiência 
profissional. 
• Critérios de ingresso na 
instituição. 
• Critérios de progressão 
na carreira. 
• Políticas de 
capacitação. 
• Avaliações de 
desempenho. 
• Pesquisas e/ ou 
estudos sobre a 
satisfação dos 

A-

DOCENTE

S 

• Produção 
acadêmica/
docentes. 
• Aluno 
tempo inte-
gral/profes-
sor. 
• Grau de 
envolvimen
to com 
pós-
graduação. 
• Grau de 
envolvimen
to com 
pesquisa. 
• Grau de 
envolvimen
to com 
extensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 
TÉCNICO-
ADMINIST
RATIVOS 
• Aluno 
tempo 
integral/-
funcionário 
técnico-
adminis-
trativo 

Resoluções dos 
Conselhos 
Superiores 
Avaliação dos 
Docentes pelos 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto-avaliação da 
atuação dos 
servidores técnico-
adminiatrativos 
Resoluções dos 
Conselhos 
Superiores 
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Dimensão 

 
Temas Documentos e Dados 

Indicadore
s 

Fonte dos Dados 

funcionários com as con-
dições de trabalho, 
recursos, formação dos 
técnico-administrativos. 
 

6 – Organização e 
gestão da 
instituição, 
especialmente o 
funcionamento e 
representatividade 
dos colegiados, sua 
independência e 
autonomia na rela-
ção com a mantene-
dora, e a 
participação dos 
segmentos da 
comunidade 
universitária nos 
processos decisó-
rios 
 

• Existência de plano de ges-
tão e/ou plano de metas: 
adequação da gestão ao 
cumprimento dos objetivos e 
projetos institucionais e coe-
rência com a estrutura orga-
nizacional oficial e real. 
• Funcionamento, 
composição e atribuição dos 
órgãos colegiados. 
• Uso da gestão e tomadas 
de decisão institucionais em 
relação às finalidades edu-
cativas. 
• Uso da gestão estratégica 
para antecipar problemas e 
soluções. 
• Modos de participação dos 
atores na gestão 
(consensual, normativa, 
burocrática). 
 

• Atas dos órgãos 
colegiados. 
• Regulamentos internos, 
normas acadêmicas, 
regimentos e estatutos 
da instituição. 
• Funcionamento do 
sistema de registro 
acadêmico. 
• Funcionamento do 
sistema e recursos de 
informação. 
• Mecanismos de 
controle de normas 
acadêmicas. 
• Organogramas. 

 Composição dos 
Conselhos e órgãos 
colegiados 
 

7 – Infra-estrutura 
física, 
especialmente a de 
ensino e de 
pesquisa, 
biblioteca, recursos 
de informação e 
comunicação 

• Adequação da infra-
estrutura da instituição (salas 
de aula, biblioteca, laborató-
rios, áreas 
delazer,transporte,equipame
ntos de informática, rede de 
informações e outros) em 
função das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
• Políticas institucionais de 
conservação, atualização, 
segurança e de estímulo à 
utilização dos meios em 
função dos fins. 
• Utilização da infra-estrutura 
no desenvolvimento de prá-
ticas pedagógicas inovado-
ras. 
 
 
 
 
 

• N.º de salas de aula. 
• N.º de instalações 
administrativas. 
• N.º e condições das 
salas de docentes. 
• N.º e condições das 
salas de reuniões. 
• N.º e condições das 
instalações sanitárias. 
• Existência de áreas de 
convivência. 
• Acessos para 
portadores de ne-
cessidades especiais. 
• N.º de equipamentos 
(informática, 
laboratórios, apoio 
administrativo). 
• Acesso a bases de 
dados e bibliotecas 
virtuais. 
• N.º de livros, periódicos 
e títulos em geral. 
• Condições de 
laboratórios de 
informática. 
• N.º de equipamentos 
informáticos e condições 
de uso e acesso pelos 
estudantes. 
• Questionários de 
satisfação dos usuários 
sobre as instalações em 
geral e especialmente 
sobre a biblioteca, 
laboratórios e 
equipamentos 
informáticos. 
 

 Estatítsiticas do 
MEC 
Auto-avaliação da 
CPA  

8 – Planejamento e 
avaliação, 
especialmente em 
relação aos 
processos, 
resultados e 
eficácia da auto-
avaliação 

• Adequação e efetividade do 
(plano estratégico) 
planejamento geral da institu-
ição e sua relação com o 
Projeto Pedagógico 
Institucional e com os 
projetos pedagógicos dos 
cursos. 

• Projeto Pedagógico 
Institucional 
• Projeto Pedagógico 
dos cursos 
• Relatórios parciais de 
auto-avaliação. 
• Relatório final de auto-
avaliação. 

 
Colegiados 
de cursos 
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Dimensão 

 
Temas Documentos e Dados 

Indicadore
s 

Fonte dos Dados 

institucional 
 

• Procedimentos de 
avaliação e acompa-
nhamento do planejamento 
institucional, especialmente 
das atividades educativas. 

• Ações decorrentes das 
conclusões da auto-
avaliação. 
• Nº de eventos e 
seminários de difusão 
dos processos de auto-
avaliação. 

9 – Políticas de 
atendimento aos 
estudantes e 
egressos 
 

• Políticas de acesso, 
seleção e permanência de 
estudantes (critérios 
utilizados, acompanhamento 
pedagógico, espaço de 
participação e de 
convivência) e sua relação 
com as políticas públicas e 
com o contexto social. 
• Políticas de participação 
dos estudantes em 
atividades de ensino 
(estágios), Iniciação 
Científica, Extensão, 
avaliação institucional. 
• Mecanismos/sistemáticas 
de estudos e análises dos 
dados sobre ingressantes, 
evasão/abandono, tempos 
médios de conclusão, 
formaturas, relação profes-
sor/aluno e outros estudos 
tendo em vista a melhoria 
das atividades educativas. 
 
 
EGRESSOS 
• Acompanhamento de 
egressos e criação de 
oportunidades de formação 
continuada. 
• Participação dos egressos 
na vida da Instituição. 
 
 

• Pesquisas ou estudos 
sobre os egressos e/ou 
empregadores dos 
mesmos. 
• Dados sobre a 
ocupação dos egressos. 
• Evidências de 
atividades de formação 
continuada para os 
egressos. 
• N.º de Candidatos. 
• N.º de Ingressantes. 
• N.º de Estudantes 
matriculados por curso. 
• N.º de Estudantes com 
bolsas. 
• N.º médio de 
estudantes por turma. 
• N.º de bolsas e 
estímulos concedidos. 
• N.º de eventos 
realizados. 
• N.º. de participações 
em eventos. 
 

• Tempo 
médio de 
conclusão 
do curso. 
 

Acompanhamento  
com egressos via 
site e oferta de 
estudo continuados 
através da pós-
graduação. 
Programa de 
acompanhamento de 
egressos 
 

10 – 
Sustentabilidade 
financeira, tendo 
em vista o 
significado social 
da continuidade 
dos compromissos 
na oferta da 
educação superior 
 

• Sustentabilidade financeira 
da instituição e políticas de 
captação e alocação de re-
cursos. 
• Políticas direcionadas à 
aplicação de recursos para 
programas de ensino, pes-
quisa e extensão. 

• Planilha de contratação 
de pessoal docente. 
• Planilha de contratação 
de pessoal técnico-
administrativo. 
• Planilha financeira que 
compõe o PDI. 
• Tabela de cursos 
oferecidos pela IES. 
• Folhas de pagamento 
dos docentes e dos 
técnico-administrativos 
(últimos 6 meses). 
• Planilha de liberação 
de verbas para 
capacitação de docentes 
e técnico-ad-
ministrativos. 
• Planilha de liberação 
de verbas para auxílio 
de custo para parti-
cipação em eventos 
pelos discentes. 
• Planilha de gastos com 
multas (trabalhistas e 
outras). 

• Relação 
orçamen-
to/gastos 
(semestral 
e anual). 
• Relação 
ingressan-
tes/con-
cluintes. 
• Relação 
docentes 
em capa-
citação/doc
entes 
capa-
citados (em 
nível de 
pós-gra-
duação – 
especiali-
zação, 
mestrado e 
doutorado). 
• Relação 
dos 
técnicos-
admi-
nistrativos 
em capaci-
tação/ 
capacitado
s (em nível 

 
Setor financeiro 
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Dimensão 

 
Temas Documentos e Dados 

Indicadore
s 

Fonte dos Dados 

de pós-
graduação: 
especi-
alização, 
mestrado e 
doutorado). 
 

11- A avaliação de 
cursos e avaliação 
de desempenho dos 
estudantes e sua 
influência nas 
ações institucionais 

•  Resultados obtidos pela 
FAMA na avaliação de 
cursos (ACGMEC_INEP) e 
avaliação de desempenho 
dos estudantes (ENADE) 
• Influência nas ações 
institucionais, assim como as 
ações que estão sendo 
implantadas em decorrência 
dos resultados da CPA. 
 

•Qualificação dos 
docentes e coordenação 
de curso 
• Projetos pedagógicos 
em sintonia com o PDI e 
PPI. 
• Atividades de 
nivelamento e atividades 
de pesquisas  e 
extensão. 
• Incentivo na publicação 
de artigos científicos 
devidamente orientados 
por docentes da IES. 
• Oferecimento de 
Monitoria como forma de 
apoio aos alunos com 
defasagem de 
aprendizagem. 
• Constituição do NDE 
enquanto órgão de apoio 
à implantação, 
desenvolvimento e 
avaliação dos PPCs 

 • Avaliação 
de curso 
de 
Graduação 
(ACG) 

 • Índice 
geral de 
cursos 
(IGC) 

 • Avaliação 
de 
desempen
ho dos 
estudantes 
(ENADE) 
 

INEP 
E-MEC 
 

 
 
 

8. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

 

 

8.1  Coordenador do curso 

 

A Coordenação de Curso é o órgão executivo das atividades de natureza 

didático-científica, responsável pelo acompanhamento do ensino, pesquisa e 

extensão em cursos de graduação da Faculdade.  

A gestão acadêmica e estratégica dos cursos técnico, de graduação e 

programas de pós-graduação é de responsabilidade dos coordenadores dos 

respectivos cursos e programas. 

O Coordenador de Curso será designado pelo Diretor Geral da 

Faculdade, ouvida a Mantenedora. 

As atribuições do Coordenador de Curso no  âmbito de sua atuação são 

definidas no Regimento Interno da FAMA.  

 

8.1.2 Perfil da coordenadora do curso 
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Profª Ma. Renata Cristina Domingos de Souza Lima 
Formação em Psicologia pela UNIB/SP (1998) 
Especialização em Psicopedagogia pela UNIFEV/SP (2000) 
Mestrado em Educação: Psicologia da Educação pela PUC/SP (2011) 
Professora da Fama há quatro anos. 
Tempo de atuação no ensino superior: 12 anos 
Tempo de atuação como Psicóloga: 17 anos 
 
 

8.2 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo do curso de 

Psicologia, cuja finalidade é auxiliar, apoiar e assessorar na elaboração e na 

melhoria contínua do Projeto Pedagógico do Curso.  

O NDE da Faculdade Aldete Maria Alves atende o regime de trabalho em 

tempo integral ou parcial dos docentes que o constituem. 

A sua constituição e finalidades são regulamentadas por documento 

específico para este fim e aprovado pelo CONSEPE. 

 
Tabela 4 – Núcleo Docente Estruturante 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

COMPONENTE TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Ana Paula Basílio Especialista Parcial 

André Santiago Baldan Mestre Parcial 

Janaína de Fátima Castro 
Caneguin 

Doutora  Parcial 

Maria de Lourdes Pinheiro Doutora Parcial 

Renata Cristina Domingos de 
Souza Lima 

Mestre Parcial 

 

  

8.3 Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso é o órgão que tem por finalidade acompanhar a 

implementação do projeto pedagógico, propor alterações das matrizes 

curriculares, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades 

acadêmicas deste, sendo composto: 

I. pelo Coordenador do Curso; 

II. pelo corpo docente do curso; 

III. por dois representantes discentes. 
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O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria 

ou a requerimento de, pelo menos, um terço dos seus integrantes. 

São competências do Colegiado de Curso: 

I. analisar e integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, 

compatibilizando-os ao Projeto Pedagógico; 

II. sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, 

em função de suas características profissionais e sociais; 

III. planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos 

trabalhos acadêmicos a serem exigidos dos alunos, nas várias disciplinas do 

curso, de acordo com o Calendário Acadêmico; 

IV. organizar e propor cursos extraordinários, seminários ou 

conferências julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 

V. apresentar proposta de aquisição de material bibliográfico e de apoio 

didático-pedagógico; 

VI. zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das 

disciplinas que integram a matriz curricular; 

VII. propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da 

extensão; 

VIII. exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe 

sejam delegadas 

São membros natos do colegiado de curso o coordenador, que o preside 

e a integralidade do corpo docente. 

Os mandatos dos representantes do corpo discente são de (2) dois anos, 

permitida recondução. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente duas vezes por 

semestre ou em sessão extraordinária, mediante convocação de seu presidente, 

pelo menos com (48) quarenta e oito horas de antecedência. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á com a presença da maioria de seus 

membros e decidirá com maioria simples, salvo nos casos previstos neste 

Regimento. 

Das reuniões do Colegiado de Curso será lavrada ata e assinada pelos 

presentes, na mesma reunião ou na seguinte.  
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O presidente do Colegiado de Curso, além de seu voto, tem, nos casos 

de empate, o voto de qualidade. 

 
 Tabela 5 - Colegiado de Curso 

COLEGIADO 

Nome Titulação Máxima 

Ana Paula Farias Basílio 
CPF: 085.680.316-25 

Especialista 

André Marcelo Lima Pereira 
CPF: 184.537.238-77 

Mestre 

André Baldan 
CPF: 351.739.338-01 

Mestre 

Andréa Rosa Rossini Domingues 
CPF:  

Especialista   

Flávio Silva Rezende 
CPF: 013.540.776-10 

Mestre 

Janaína de Fátima Castro Caneguim 
CPF: 288.379.298-46 

Doutora 

Lídia Maria da Graça Gomes Simões Moita 
CPF: 288.413.618-59 

Especialista 

Maria de Lourdes Pinheiro 
CPF: 

Doutora 

Pablo Pádua Barbosa 
CPF: 832.901.251-49 

Mestre 

Renata Aparecida de Freitas Araújo e Andrade 
CPF: 059.850.156-88 

Mestre 

Renata Cristina Domingos de Souza Lima 
CPF: 142.484.138-09 

Mestre 

Adriana Paula Miranda 
CPF: 042.477.236-18 

Representante 
discente 

Nizete Araújo Morais 
CPF: 041.802.714-51 

Representante 
discente 

 

 

8.4 Docentes 

 

 O corpo docente do curso de Psicologia da Faculdade Aldete Maria Alves é 

constituído de 12 (doze) professores, sendo 03 (três) Especialistas, 07 (sete) 

Mestres e  02 (duas) Doutoras, conforme tabela abaixo: 

 

 
Tabela 6 – Docentes do curso de Psicologia 

 
Nome 

 
Titulação 
Máxima 

 
Regim
e de 

trabalh
o 

 
Disciplinas 
Ministradas 

 
Se
m. 

Nº.de 
Aulas 

por 
Discipl

ina 

Ana Paula Farias Especialista Parcial  História da Psicologia 1° 04 
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Basílio 
 

 
Teorias da 
Personalidade 
 
Psicologia do 
Adolescente 
 
Processos Grupais 
 
Introdução à Teoria  
Cognitivo-
comportamental 
 
Estágio Básico I – 
Processos Grupais 

 
2º 
 
 

3º 
 
 

3º 
 

4º 
 
 
 

4º 

 
04 

 
 

03 
 
 

03 
 

03 
 
 
 

03 

André Baldan Mestre Parcial Filosofia, Ética e 
Cidadania 
 
Estudos Sócio-
antropológicos 
 
Introdução à Teoria 
Existencial Humanista 

1º 
 
 

2º 
 
 

4º 
 

03 
 
 

03 
 
 

03 

André Marcelo Lima 
Pereira 

Mestre Horista Empreendedorismo 
 
Psicologia do Adulto e 
do Envelhecente 

3º 
 
 

4º 
 

03 
 
 

03 
 

Andréa Rossini Especialista Horista Introdução à 
Psicanálise 

4º 03 

Flávio Silva Rezende Mestre Horista Bioestatística 3º 
 

03 

Janaína de Fátima 
Castro Caneguim 
 

Doutora Parcial Gênero, Raça e Etnia 
 
Psicologia 
Experimental 
 
Psicologia da 
Educação 

1º 
 

3º 
 
 

4º 
 

03 
 

04 
 
 

04 
 

 

Lídia Maria das Graças 
Simão Moita 

Especialista Horista Psicologia Social I 
 
Processos 
Psicológicos Básicos 
 
Psicologia Social II 
 

2º 
 
 

2º 
 

3º 

03 
 
 

02 
 

02 

Maria de Lourdes 
Pinheiro 

Doutora Parcial Metodologia do 
Trabalho Científico 

2º 03 

Pablo Pádua Barbosa Mestre Horista Neuroanatomia 1º 04 
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Neurofisiologia 
 

 
2º 
 

 
04 

Renata Aparecida de 
Freitas Araújo e 
Andrade 
 

Mestre Horista Comunicação e 
Expressão 
 
 

1º 
 
 
 

03 
 
 
 

Renata Cristina 
Domingos de Souza 
Lima 
 

Mestre Parcial Psicologia: Ciência e 
Profissão 
 
Psicologia da Criança 
 
Ética Profissional 
 
Técnica de 
Investigação 
Psicológica I 
 
Técnicas de 
Investigação 
Psicológica II 
 
Processos de Escolha 
Profissional 

1º 
 
 

2º 
 

3º 
 
 

3º 
 
 

3º 
 
 
 

4º 

04 
 
 

05 
 

03 
 
 

02 
 
 

02 
 
 
 

02 
 

Fonte: Secretaria FAMA 

 

   

 

   

Especialista

Mestre

Doutor

 

   Gráfico 2 – Distribuição dos docentes por titulação 
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8.4.1 Regime de Trabalho 
 

 Os regimes de trabalhos dos docentes de ensino superior contratados pela 

Instituição Ituramense de Ensino Superior são os seguintes: 

I. HORISTA – número de horas-aula semanais acrescidas de 1/6 

relativos ao DSR + 20% para efeito de desempenho de atividades 

extraclasse; 

II. TEMPO PARCIAL - 12 ou mais horas semanais de trabalho, 

reservado 25% deste tempo para atividades de avaliação, 

planejamento, extensão e pesquisa 

III. TEMPO INTEGRAL – 40 horas semanais de trabalho, reservado 

50% deste tempo para atividades de avaliação, planejamento, 

extensão e pesquisa. 

 

 O corpo docente da Faculdade Aldete Maria Alves, curso de Psicologia, é 

constituído de 09(nove) professores, sendo 07 (sete) horistas, 05 (cinco) 

contratados em regime de trabalho parcial.  

 

 

 

Horista

Parcial

Integral

 
        Gráfico 3 – Distribuição dos docentes por regime de trabalho 

 

 

 

 8.5 Capacitação Docente 
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A capacitação docente na FAMA é realizada por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NAP), do  Programa de Bolsa de Estudo de Pós-graduação e do 

programa de incentivo à participação em  eventos. 

O apoio docente desenvolvido pelo NAP visa complementar e aprofundar 

os conhecimentos em didática, em metodologia do ensino superior e em inclusão 

(inclusive cursos de capacitação em LIBRAS) capacitando os professores para o 

melhor desempenho das suas ações em sala de aula. 

O programa de Bolsa de Estudo de Pós-graduação oferece condições de 

ampliar os escores de titulações dos docentes da instituição em face dos critérios 

de avaliação do Ministério de Educação – MEC e dos requisitos de qualidade 

estabelecidos para o monitoramento do processo de ensino-aprendizagem. 

Dispõe de bolsas de pós-graduação lato e stricto sensu fomentadas pela 

INSTITUES. Os critérios para concessão das bolsas são definidos em 

regulamento do programa.  

O programa de incentivo a participação em eventos auxilia 

financeiramente o docente para que o mesmo possa participar de eventos 

científicos apresentando ou não trabalhos. Os critérios para solicitação de 

fomento visando a participação em eventos estão definidos no regulamento do 

programa.  

  

9 CORPO DISCENTE  

 

 Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos 

especiais. Aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação ou curso de 

pós-graduação e especial é aquele matriculado em componentes isolados ou 

parte de cursos, de acordo com normas específicas do CONSEPE. 

 São direitos e deveres do corpo discente: 

a) receber ensino qualificado no curso em que se matriculou; 

b)  cumprir o calendário escolar; 

a) frequentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima 

diligência no seu aproveitamento; 

b) utilizar os serviços da biblioteca, laboratório e outros serviços 

administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade, respeitando as 

legislações e normas vigentes; 
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c) ser atendido  pelo  docente; 

d) fazer-se representar junto  aos órgãos colegiados  e comissões da 

Faculdade, na forma da   Legislação em vigor; 

e) votar e ser votado nas eleições para membro  da diretoria  do órgão de 

representação estudantil e para representação de sala, observadas as 

restrições legais; 

f) apelar de decisões de  órgãos  administrativos para  os de  hierarquia 

superior, encaminhando o recurso através do Diretor Geral da Faculdade; 

g) cumprir o Regimento, regulamentos e suas obrigações financeiras para  

com   a  entidade  mantenedora;  

h) abster-se de quaisquer atos  que  importem  em  perturbação  da ordem, 

ofensa aos bons costumes, desrespeitos às  autoridades escolares, 

professores e servidores em  geral; 

i) contribuir, no âmbito de sua atuação para o prestígio crescente da  

Faculdade; 

j) desenvolver todas as atividades, no âmbito de sua  atuação,  com   estrita 

obediência aos preceitos deste regimento; 

k) zelar pelo patrimônio da Faculdade ou colocado à disposição desta pela 

Mantenedora. 

 O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto nos órgãos 

colegiados da Faculdade, na forma deste Regimento. O órgão de representação 

estudantil na Faculdade é o diretório acadêmico dos estudantes. 

 Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nível superior o direito à 

organização de centros acadêmicos e são estabelecidos em seus estatutos, 

elaborados pelo próprio órgão estudantil e aprovados nas respectivas 

assembléias gerais. 

 A Diretoria do Diretório Acadêmico e dos Centros Acadêmicos é eleita  

diretamente  pelos alunos da Faculdade, de acordo com a legislação em vigor e 

na forma prevista em seus estatutos e regimentos. 

 Só podem concorrer a essa eleição, os alunos regularmente matriculados 

em cursos de graduação da Faculdade. O exercício de cargo ou função no 

diretório acadêmico ou nos centros acadêmicos não desobriga o estudante da 

frequência, nem de qualquer outra responsabilidade, relativa às atividades 

escolares. 
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 É vedado ao diretório acadêmico e aos centros acadêmicos, qualquer 

ação, manifestação, ou propagandas de caráter político-partidário, social ou 

religioso. 

As reuniões e assembleias do diretório acadêmico e dos centros acadêmicos 

devem realizar-se fora do horário normal de aula. 

 O Trancamento de matrícula, a conclusão de curso ou qualquer outra 

situação que resultar na suspensão da condição de aluno importam na cessação 

automática do respectivo mandato, cabendo  ao diretório ou centro acadêmico a 

designação imediata de substituto. 

 

9.1 Estratégias de Apoio Pedagógico ao Discente 

 
9.1.1 Núcleo de Apoio ao Discente - NAD 
 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA mantém o Núcleo de Apoio ao 

Discente - NAD, o qual tem como objetivo proporcionar aos discentes, serviços e 

programas assistenciais desenvolvidos, por iniciativa própria ou mediante 

convênios firmados com entidades especializadas.  

Estes serviços consistem em:  

a. apoio psicopedagógico; 

b. intermediação e viabilização de estágios curriculares e 

extracurriculares;  

c. bolsas de estudo; 

d. bolsas de pesquisa; 

e. apoio às atividades de extensão;  

f. nivelamento;  

g. monitoria. 

 

9.1.2 Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos (NAID) 
 

O NAID deve garantir o atendimento ao Estudante com Deficiências, 

limitações, superdotações e com Transtorno do Espectro Autista, prevendo o 

desenvolvimento de ações voltadas para o acesso, para a permanência e para 

qualidade do ensino oferecidos aos estudantes matriculados na Instituição e aos 

seus colaboradores.  
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O NAID deverá garantir que a infraestrutura da instituição esteja 

adequada para permitir a locomoção para pessoas com mobilidade reduzida, 

adaptação de sanitários, bebedouros e sinalização tátil e em braile compatível 

para pessoas com deficiência visual, de forma que o estudante, professores e 

demais funcionários tenham acesso a todos os espaços institucionais.  

Ao NAID caberá promover ações de difusão dos Direitos Humanos, como 

processo dinâmico, multidimensional, que envolva toda a comunidade acadêmica 

e que dissemine a necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana.  

O Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos - NAID será 

designado por Portaria do Diretor-Geral e terá a seguinte composição:  

I. Diretor Geral;  

II. Coordenador da CPA;  

III. Um representante dos Coordenadores;  

IV. Um representante do corpo técnico-administrativo.  

O NAID se reunirá, ordinariamente, uma vez, por semestre, 

preferencialmente antes do início do período letivo, para deliberar sobre 

procedimentos a serem adotados em caso de matrícula de alunos com 

deficiências, limitações, superdotações ou com Transtorno do Espectro Autista e 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

9.1.3 Sala de recursos multifuncionais 
 

A sala de recursos multifuncionais tem como objetivo apoiar os 

professores acerca da inclusão, bem como atender os alunos com deficiência 

para auxiliar o seu processo de aprendizagem, inclusive sanando dificuldades das 

séries anteriores. 

 

9.2 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

 

 Isenção temporária de Taxas 

A INSTITUES oferece a isenção temporária de taxa de inscrição do 

Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação. 

 

 Programa de Bolsas de Estudo e Descontos de Mensalidade 
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É o programa que trata e regulamenta a concessão de Bolsas de Estudos 

para Cursos de Graduação e Pós-Graduação para alunos, ex-alunos e técnico-

administrativo ou dependentes dos docentes e técnico-administrativo da 

Instituição.  

Com a expectativa de dar sustentabilidade na permanência de alunos de 

baixa renda no curso, a FAMA participa dos programas instituídos pelo Governo 

Federal, como:  

 

 Programa Universidade para Todos – PROUNI, que foi criado pela Lei nº 

11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições 

privadas de educação superior. 

 

 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –FIES, que 

é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que 

não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam 

regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no 

Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, 

conforme legislação em vigor. 

 

9.3 Estímulo à permanência  

 

O Núcleo de Apoio ao Discente - NAD, com o objetivo de proporcionar 

aos discentes, serviços e programas assistenciais desenvolvidos, por iniciativa 

própria ou mediante convênios firmados com entidades especializadas.  

Estes serviços consistem em:  

 Apoio Psicopedagógico - Responsável pelas atividades de 

acompanhamento sócio pedagógico e apoio emocional, desenvolve ações para 

facilitar a convivência, a harmonia, assim como as dificuldades de aprendizagem 

que por ventura sejam detectadas nos discentes. 

 Intermediação E Viabilização De Estágios Curriculares E Extracurriculares 

– Os alunos que atenderem o perfil determinado pela Empresa, Órgão ou 

Organização interessada em oferecer a vaga de estágio serão encaminhados 

para entrevista. A escolha dos candidatos é feita sem interferência da Instituição.  

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=134
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 Bolsas de Estudo – Oferecimento de bolsas de estudo aos alunos de baixa 

renda através de parcerias ou mantidas pela INSTITUES. 

 Bolsas de Pesquisa - Programa de incentivo e apoio à pesquisa, através do 

fomento de Projetos de Iniciação Científica coordenados pelos docentes da FAMA 

com a participação dos discentes. 

 Apoio às Atividades de Extensão - Divulgar e compartilhar com a sociedade 

o conhecimento produzido e adquirido através do apoio ao desenvolvimento e 

implantação de projetos e demais atividades que contemplem a Extensão. 

 Nivelamento  - tem por objetivo propiciar ao aluno ingresso, a oportunidade 

de amenizar deficiências em sua escolarização fundamental e média, no sentido 

de que ele possa acompanhar os conteúdos relacionados ao curso. Visa também 

promover uma atualização ou aprendizagem dos conhecimentos que o aluno 

adquiriu em cursos de ensino médio, de forma que seu aproveitamento 

acadêmico seja compatível com os pressupostos estabelecidos pela instituição, 

acelerando assim, sua adaptação ao ambiente acadêmico. O nivelamento na 

instituição se concretizará através de 03 fases, sendo: 1. Fase da triagem: A fase 

de triagem dos ingressantes com necessidades de nivelamento e diagnóstico 

destas necessidades se iniciará na primeira semana de aula do primeiro semestre 

letivo e se estenderá até o final do primeiro mês do ano letivo. Compete ao 

Coordenador de Curso o planejamento e a coordenação das ações que 

conduzam à triagem dos ingressantes e ao diagnóstico de suas necessidades 

no(s) curso(s) que coordena. Os trabalhos de triagem e diagnóstico ocorrerão de 

forma concomitante às aulas previstas para o período. 2. Fase de Planejamento 

Coordenado de ações de nivelamento: Na fase de planejamento, os 

Coordenadores de Curso se reunirão, e planejarão de forma conjunta, visando à 

racionalização de ações, o nivelamento na Faculdade como um todo. As ações 

serão programadas para ocorrerem no primeiro e/ou no segundo semestre do 

primeiro ano letivo. Exemplo destas ações é o oferecimento de componentes, 

oficinas, cursos, tutoriais, estudos dirigidos entre outras. 3. Fase de execução das 

ações de nivelamento: Na fase de execução das ações de nivelamento, os alunos 

deverão participar das atividades planejadas. Independentemente da modalidade 

da ação de nivelamento prevista, os alunos participantes serão avaliados quanto 

ao seu aprendizado. 
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 Monitoria – Objetivando melhor auxiliar os alunos no processo ensino-

aprendizagem são disponibilizados monitores em algumas disciplinas para 

atendimento aos discentes. As disciplinas que irão oferecer monitores são 

elencadas pelo NDE a cada período letivo tomando como referência a 

necessidade de apoio pedagógico aos discentes do curso.  

 

9.4 Organização estudantil 

 

Conforme previsto no Regimento Interno da FAMA, a representação 

estudantil está organizada da seguinte forma: 

Seção II 

Da Representação Estudantil 

Art. 157. O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto nos 

órgãos colegiados da Faculdade, na forma deste Regimento. 

Art. 158. O órgão de representação estudantil na Faculdade é o diretório 

acadêmico dos estudantes. 

Art. 159.  A organização, o funcionamento e as atividades da entidade a que se 

refere o artigo anterior são estabelecidos em seu estatuto, elaborado pelo próprio 

órgão estudantil e aprovado na respectiva assembleia geral. 

Art. 160.  A Diretoria do Diretório Acadêmico é eleita  diretamente  pelos alunos 

da Faculdade, de acordo com a legislação em vigor e na forma prevista em sua 

regulamentação interna. 

Parágrafo único.  Só podem concorrer a essa eleição os alunos matriculados 

como aluno regular em cursos de graduação da Faculdade, só sendo reconhecida 

a representação estudantil por alunos que mantiverem este vínculo. 

Art. 161. O exercício de cargo ou função no diretório acadêmico não desobriga o 

estudante da frequência, nem de qualquer outra responsabilidade relativa às 

atividades acadêmicas. 

Art. 162. É vedado ao diretório acadêmico, qualquer ação, manifestação, ou 

propagandas de caráter político-partidário, religioso ou que atente contra a 

legislação em vigor. 

Art. 163. As reuniões e assembleias do diretório acadêmico devem realizar-se 

fora do horário de aula. 
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Parágrafo único. O Trancamento de matrícula, a conclusão de curso ou qualquer 

outra situação que resultar na suspensão da  condição de aluno regular importam 

na cessação automática do respectivo mandato, cabendo  ao diretório a 

designação imediata de substituto. 

 

9.5 Acompanhamento de egressos  

 

O Programa de Acompanhamento do Egresso da FAMA tem como 

objetivo promover avaliação constante dos profissionais formados pela 

Faculdade, para lhes oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional e 

formação permanente, além é claro, de acompanhar sua inserção no mercado de 

trabalho, detectando os sucessos e as dificuldades enfrentadas na carreira 

profissional. 

A responsabilidade pela operacionalização do Programa de 

Acompanhamento de Egressos da FAMA é da Direção Geral e da CPA – 

Comissão Própria de Avaliação. 

Para atingir os objetivos propostos, a Direção Geral, em conjunto com a 

CPA, deverá implantar e operacionalizar os seguintes mecanismos: 

a) Banco de Dados Atualizado dos Egressos 

Os calouros, quando do Processo Seletivo, deverão responder um 

questionário socioeconômico, a fim de colhermos as informações sobre sua 

atuação no mercado de trabalho e renda percebida, além de outras questões que 

definem seu perfil. 

Depois de formado, o ex-aluno deverá preencher um questionário no site 

da FAMA, a fim de colhermos informações pessoais (nome, endereço, telefone, e-

mail, local de trabalho, etc.), informações acadêmicas (curso que cursou, ano de 

conclusão, formação pós-graduação, etc.), informações sobre a atuação 

profissional, avaliação sobre o curso realizado dentre outras. 

b) Endereço Eletrônico  

Criação do endereço eletrônico específico como canal para o ex-aluno 

poder sanar suas dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões e críticas. 

O responsável pelo endereço eletrônico e encaminhamento das questões, 

bem como acompanhamento das respostas é a Direção Geral, sempre com a 

supervisão e apoio da CPA. 
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c) Promoção de Encontros, Cursos de Extensão, Seminários, 

Reciclagem e Palestras de Cunho Técnico Profissional 

As Coordenações dos Cursos deverão promover Encontros, Cursos de 

Extensão, Seminários, Reciclagem e Palestras, de cunho técnico-profissional, 

entre outros, para atender as necessidades dos ex-alunos da FAMA, promovendo 

seu aperfeiçoamento profissional e momento de interação com colegas de 

profissão e networking. 

Todos os Eventos abertos aos alunos e público em geral também deverão 

ser divulgados aos ex-alunos da Faculdade. 

d) Acompanhamento junto às Empresas 

A Direção Geral deverá elaborar, juntamente com a CPA, e aplicar às 

empresas da cidade de Iturama, um questionário com a finalidade de colhermos 

as seguintes informações: 

 critérios de seleção e de contratação adotados; 

 perfil do profissional desejado; 

 dificuldades encontradas ou deficiências mais encontradas; 

 formação desejada. 

e) Acompanhamento junto aos Conselhos Profissionais e Concursos 

A Coordenação do Curso deverá acompanhar os resultados dos 

Concursos e Exames de Conselhos Profissionais, quando houver, com a 

finalidade de identificar ex-alunos da FAMA. 

Para isso a Secretaria deverá manter a Coordenação atualizada com a 

lista de formandos de cada turma. 

O resultado deverá ser encaminhado à Direção Geral da FAMA, para 

acompanhamento e divulgação, quando for o caso. 

f) Atualização dos ex-alunos com relação às atividades da Faculdade 

A Coordenação de Curso deverá manter os ex-alunos atualizados sobre 

as atividades ocorridas na Faculdade, por meio de e-mail, atualização do site e 

envio do Jornal da Faculdade aos ex-alunos, sistematicamente. 

g) Bolsas para cursos de Pós-Graduação 

A Direção Geral deverá manter os ex-alunos atualizados sobre as novas 

turmas de Pós-Graduação da FAMA com a informação da Política de Bolsas aos 

ex-alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 As proposições contidas neste projeto indicam a posição ético-política 

assumida pela Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA no que concerne à 

assunção da Psicologia no campo da saúde. Posição esta que demarca, no 

escopo da produção científica, o lugar do profissional da Psicologia nas interfaces 

exigidas pela práxis que contorna o exercício do ensino, da pesquisa e da 

extensão, e que influi diretamente, na multiplicidade de trabalhadores assentada 

na atenção e no cuidado à saúde.  

 O curso de Psicologia na FAMA vem atender ao justo reclame social por 

um modelo de formação profissional mais sensível ao sofrimento humano em 

suas várias dimensões. Nesse sentido, é necessário que os profissionais de 

saúde possam intervir não apenas na dimensão biológica ou orgânica de riscos 

ou doenças, mas também é urgente e necessário, a intervenção sobre os riscos 

subjetivos e sociais que desenham suas práticas.  

 Deste modo a clínica deverá ser ampliada e o profissional de Psicologia 

deve estar preparado para enfrentar os desafios não apenas do campo da saúde 

mental, mas do universo da promoção à saúde, no qual a subjetividade é um 

acontecimento do sujeito em sua singularidade que desafia a própria ordem 

pública. É nessa direção que convergem os objetivos que inscrevem os 

componentes curriculares, assim como, a estrutura de estágios aqui proposta, 

facilitando o trânsito entre teoria e prática, desde o primeiro semestre do curso, 

colocando o aluno em contato com a saúde coletiva e a clínica que desenham as  

duas ênfases definidas por este projeto. 
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ANEXO 1 
 

EMENTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
 
 
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 
Carga Horária: 68hs 
 
Ementa 
A história das ideias psicológicas. A psicologia filosófica ou pré-científica. A 
constituição da psicologia como ciência: características do contexto social, político 
e científico e seus impactos nesse processo. Fechner e Wundt: a fundação da 
psicologia científica. Os sistemas teóricos que marcam os primórdios da 
psicologia científica: Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo, Humanismo, 
Gestalt e Psicanálise. A Psicologia Fenomenológica. A psicologia humanista. A 
Psicologia cognitiva. A psicologia no Brasil. 
 
Bibliografia Básica 
GOLDWIN, C.J. História da Psicologia Moderna. 4ª ed. São Paulo: Cultrix, 
2010. 
JACÓ-VILELA, A.M.; FERREIRA, A.A.L.; PORTUGAL, F.T. História da 
Psicologia: rumos e percursos. 3ª ed. São Paulo: Nau, 2014. 
SCHULTZ, P.D; SCHULTZ, S.E. História da Psicologia Moderna. 10ª ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
DAVIDOFF, L.L. Introdução à Psicologia. São Paulo: McGraw-Hill, 1983. 
FIGUEIREDO, L.C.M.; SANTI, P.L.R. Psicologia: uma (nova) introdução. 3ª ed. 
São Paulo: EDUC, 2008. 
FELDMAN, R.S. Introdução à Psicologia. 15ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2015.  
 
 
PSICOLOGIA, CIÊNCIA E PROFISSÃO 
Carga Horária: 68hs 
 
Ementa 
A Psicologia como ciência e profissão: características principais e sua relação 
com as outras áreas do conhecimento, seus limites e extensões. A diversidade, 
fragmentação do conhecimento psicológico em função das múltiplas perspectivas 
teóricas e metodológicas. Psicologia e Direitos Humanos. Psicologia e meio 
ambiente. Características atuais da atuação do psicólogo. Psicologia e Direitos 
Humanos. Psicologia e meio ambiente. Legislação básica. 
 
Bibliografia Básica 
ALENCAR, E.M.L.S. Psicologia: Introdução aos princípios básicos do 
comportamento. 17ª ed. Petrópolis, Vozes, 2011. 
FIGUEIREDO, L.C.M.; SANTI, P.L.R. Psicologia: uma (nova) introdução. 3ª ed. 
São Paulo: EDUC, 2014. 

1º. SEMESTRE 
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TELES, M.L.S. O que é Psicologia? São Paulo: Brasiliense, 2014. 
 
 
Bibliografia Complementar 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Atribuições Profissionais do 
Psicólogo no Brasil . Contribuição do CFP para integrar o catálogo brasileiro de 
ocupações Ministério do Trabalho, enviada em 17 de outubro de 1992. Disponível  
www.pol.org.br.  
____.  Resolução CFP Nº 010/05. Código de ética profissional dos psicólogos. 
2005. Disponível  www.pol.org.br. 
DAVIDOFF, L.L. Introdução à Psicologia. 3ª ed. São Paulo: McGraw, 1983. 
DIAS, G.F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9 ed. São Paulo: Gaia, 
2004. 
FELDMAN, R.S. Introdução à Psicologia. 10ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2015.  
PINHEIRO, J.Q. Psicologia Ambiental: a busca de um ambiente melhor. Estudos 
de Psicologia. Dossiê Psicologia Ambiental, 1997, 2(2), 377-398. 
PIOVESAN, F. Temas de Direitos Humanos. 2 ed. São Paulo: Max Limonad, 
2003. 
 
 
GENÉTICA HUMANA E COMPORTAMENTAL 
Carga horária: 51 hs 
 
Ementa 
Conhecimento do material genético e suas alterações. Padrões de herança 
genética. Cromossomos sexuais e diferenciação sexual. Anomalias 
cromossômicas humanas. Genética e a influência do meio ambiente. Genética do 
comportamento. O psicólogo e o aconselhamento genético. Genética, Bioética e 
Direitos Humanos. 
 
Bibliografia básica 
GRIFFITHS, A.J.F; WESSLER, S.R.; CARROLL, S.B.; DOEBLEY, J. Introdução 
à Genética. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
PLOMIN, R.; DEFRIES, J.C.; MCCLEARN, G.E.; MCGUFFIN, P. Genética do 
Comportamento. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
MOTTA, P. A. Genética Humana Aplicada a Psicologia e Toda a Área 
Biomédica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2013. 
 
Bibliografia complementar 
BORGES-OSÓRIO, M.R.; ROBINSON, W.M. Genética Humana. 3ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013.  
BUZANELLO, J. C. Direitos humanos: uma abordagem interdisciplinar. Rio de 
Janeiro, RJ: Freitas Bastos, 2006. 
NUSSBAUM, R.L..; MCINNES, R.R.; WILLARD, H.F. Genética Médica. 7ª ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
PASSOS, E. Ética e Psicologia: teoria e prática. São Paulo: Vetor, 2007.  
 
 
NEUROANATOMIA 
Carga Horária: 68hs 
 

http://www.pl.org.br/
http://www.pl.org.br/
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Ementa 
Anatomia do sistema nervoso central (medula espinhal e encéfalo); anatomia do 
sistema nervoso periférico (nervos, gânglios e terminações nervosas livres). 
Anatomia do sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático). 
 
Bibliografia Básica 
BEAR. M.F. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 3ª. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 
KANDEL, E.; SCHWARTZ, J.H.; JESSELL, T.M. Princípios de Neurociências. 5ª 
ed. Barueri: Editora Manole, 2014. 
MACHADO, A.B.M.; HAERTEL, L.M. Neuroanatomia Funcional. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 2014.  
 
 
Bibliografia Complementar 
FELDMAN, R.S. Introdução à Psicologia. 10ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
NETTER, F.H. Atlas de Anatomia Humana. 6ª ed. São Paulo: Elsevier, 2015. 
TORTORA, G.J.; DERRICKSON, B. Corpo Humano: Fundamentos da Anatomia 
e Fisiologia. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 
 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Comunicação e expressão em língua portuguesa. Leitura e interpretação de 
textos. Elementos do discurso oral e escrito. Parágrafo. Técnicas de redação. 
Aspectos gramaticais pertinentes à produção textual. Técnicas de elaboração de 
textos técnicos 
 
Bibliografia Básica 
MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. 29ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
SELBACH, S. Língua Portuguesa e didática. Petrópolis: Vozes, 2010. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE, M. M.; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para 
cursos superiores. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 27ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2012. 
PASQUALE, C.N. Gramática da Língua Portuguesa. 3ª ed. São Paulo: Scipione, 
2013. 
 
FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Conceitos de Filosofia, Ética e Cidadania. Dimensão filosófica sobre as questões 
éticas e de cidadania, refletidas a partir das mudanças socioculturais da 
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sociedade contemporânea. Filosofia enquanto meio de construção da 
subjetividade. O espaço público e a ação política. Direitos Humanos: um marco 
para a cidadania. Preservação ambiental: uma ação ética com o futuro. 
 
Bibliografia Básica 
CABRAL, C.A. Filosofia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
CHAUÍ, M.S. Convite à filosofia. 14ª ed. São Paulo. Ática, 2014. 
PRADO JR., C. O que é Filosofia? São Paulo: Brasiliense, 2000. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ARANHA, M.L.A.; MARTINS, M.H.P. Filosofando: Introdução à Filosofia. 4ª ed. 
São Paulo: Moderna, 2009. 
ARAUJO, U. Os direitos humanos na sala de aula: a ética como tema 
transversal. São Paulo – SP: Moderna, 2001. 
ARISTÓTELES. A ética. 1.ed.. Bauru, SP: Edipro, 1996. 
_______________. A política. 1.ed.. Bauru, SP: Edipro, 1946. 
_______________. Ética a nicômaco - texto integral. São Paulo - SP: Martin 
Claret, 2006. 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed. São Paulo: Gaia, 
2015. 
GALLO, S. Ética e cidadania: Caminhos da filosofia. 16ª ed. Campinas, Papirus, 
2008. 
LUCKESI, C.C.; PASSOS, E.S. Introdução à Filosofia: aprendendo a pensar. 2ª 
ed. São Paulo: Cortez, 1996. 
MARTINS NETO, J. P. Introdução à filosofia politica e Thomas Hobbes. 2.ed.. 
Florianópolis, SC: OAB/SC, 2006. 
OLÍVIO, D. H. V. Et al. A ética do consumo. In: Scientia FAER. Olímpia – SP, Ano 
2, Volume 2, 1º semestre 2010. Disponível em: 
http://www.faer.edu.br/revistafaer/artigos/edicao2/denis.pdf.  
PLATÃO. A república. 1.ed.. Bauru, SP: Edipro, 1994. 
ROUSSEAU, J-J. O contrato social: princípios do direito político. 3.ed.. São 
Paulo - SP: Martins Fontes, 1996. 
 
GÊNERO, RAÇA E ETNIA 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Saúde e diversidade social: relações de gênero e raça/etnia e geração 
predominante na sociedade brasileira atual; consciência de gênero e étnico-racial; 
estereótipos, preconceitos e discriminação de gênero e étnico-raciais; feminismo; 
machismo e construção do conhecimento na saúde. O negro e o índio no Brasil. 
Direitos Humanos. 
  
Bibliografia Básica 
BOUDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 
2013. 
DA MATTA, R. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
MURANGA, K.; GOMES, N.L. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: global, 
2006. 
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Bibliografia Complementar 
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. Bauru, SP: Edipro, 1993. 
SCHWARCZ, L.M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão 
racial no Brasil. 1870-1930. São Paulo: Cia das Letras, 2015. 
SILVA, T.T. (ORG). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
15ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 
TOURAINE, A. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes? Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1997. 
 
 

 
 
 

 
PSICOLOGIA DA CRIANÇA 
Carga Horária:  85hs 
 
Ementa 
Estudo e interpretação das características da infância desde a etapa pré-natal e 
de suas interações contextuais, à luz das teorias psicológicas, com base em 
métodos de pesquisa da psicologia do desenvolvimento. A criança e os direitos 
humanos: a criança como pessoa em desenvolvimento. 
 
Bibliografia Básica 
COLL, C. et al. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. 
Vol. I. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
RAPPAPORT, C. R. et al.  Psicologia do desenvolvimento. Vol. 1. São Paulo: 
EPU, 2014. 
__________.  Psicologia do desenvolvimento. Vol. 2. São Paulo: EPU, 2014. 
__________.  Psicologia do desenvolvimento. Vol. 3. São Paulo: EPU, 2014. 
__________.  Psicologia do desenvolvimento. Vol. 4. São Paulo: EPU, 2014. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BEE, H.; BOYD, D. A criança em desenvolvimento. 12ª. ed. São Paulo: Artmed, 
2011. 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 
OLIVEIRA, G. Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque 
psicopedagógico. 17ª ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
PAPALIA, D.E.; FELDMAN, R.D. Desenvolvimento Humano. 12ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
 
PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS 
Carga horária: 51 hs 
 
Ementa 

2º. SEMESTRE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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Contextualização do estudo contemporâneo dos processos psicológicos básicos. 
Principais teorias e pesquisas acerca da sensação, percepção, atenção, memória 
e inteligência. 
 

Bibliografia Básica 
BADDELEY, Al; ANDERSON, M C.; EYSENCK, M W. Memória. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 
FELDEMAN, R.S. Introdução à Psicologia. 10ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 
2015.  
GAZZANIGA, M. S. Ciência Psicológica: mente cérebro e comportamento.  
Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
FELDMAN, R.S. Introdução à Psicologia. 10ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
IZQUIERDO, I. Memória. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
SCHIFFMAN, H.R. Sensação e Percepção. 5ªed. São Paulo: LTC, 2005. 
 
 
ESTUDOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
O processo de socialização e assimilação da cultura. A humanidade, produto de 
cultura. A descoberta do Outro. Etnocentrismo e relatividade cultural. 
Diversidades culturais no cotidiano: o comportamento alimentar e o 
comportamento de saúde. As culturas afro-brasileira, africana, indígena: um 
estudo das origens e como se manifestam no cotidiano. A exclusão como 
diversidade cultural: a educação como possibilidade de superação dos problemas 
nas relações étnico-raciais. 
 
 
Bibliografia Básica 
BOAS, F. Antropologia Cultural. 5ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 
COSTA, C. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 3ª ed. São Paulo: 
Moderna, 2005. 
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Sociologia Geral. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 
 
Bibliografia Complementar 
LAKATOS, E.M. Introdução à Sociologia. São Paulo: Atlas, 1997. 
MALHEIRO, A. M. P. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico-social. 
São Paulo: Poeteiro Editor Digital, 2014. Disponível em: 
http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/366319.PDF. 
MARCONI, M.A.; PRESSOTO, Z.M.N. Antropologia: uma introdução. 6ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 
MIRANDA, J. V. A. Levinas e a reconstrução da subjetividade ética: aproximações 
com o campo da educação. In: Revista Brasileira de Educação. v. 19. n. 57. 
abr.-jun. 2014. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v19n57/v19n57a10.pdf. 
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NEUROFISIOLOGIA 
Carga Horária: 68hs 
Fisiologia celular (organização estrutural e funcional celular); Fisiologia do sistema 
nervoso, Fisiologia do sistema endócrino e Fisiologia do sistema límbico. 
 
Ementa 
 
Bibliografia Básica 
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12ª. ed.  São Paulo:: 
Elsevier, 2011. 
KREBS, C.; WEIBERG, J.; AKESSON, E. Neurociências Ilustrada. Porto Alegre, 
2013. 
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana, uma abordagem integrada. 2. 
edição. São Paulo: Manole, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
BEAR. M.F. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 3ª. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015.  
TORTORA, G.J.; DERRICKSON, B. Corpo Humano: Fundamentos da Anatomia 
e Fisiologia. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 
 
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Ciência e conhecimento científico. Métodos científicos. Diretrizes metodológicas 
para a leitura, compreensão e documentação de textos e elaboração de 
seminários, artigo científico, resenha e monografia. Processos e técnicas de 
elaboração do trabalho científico. Pesquisa: tipos; documentação; fichamento; 
projeto e relatório de pesquisa – etapas; como elaborar projetos – Trabalho de 
Curso. 
 
Bibliografia Básica 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. São Paulo: Atlas, 1997.  
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

_____. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. 

Rio de Janeiro, 2002. 
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_____. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio 

de Janeiro, 2002. 

_____. NBR 6028: informação e documentação: resumos: apresentação. Rio de Janeiro, 

2003. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São 

Paulo, SP: Atlas, 2012. 

______. Técnicas de pesquisa: planejamento, amostragens e elaboração. 7. ed. São Paulo, 

SP: Atlas, 2008. 

MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental: de acordo com atuais 

normas da ABNT. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MEDEIROS, J. B. Português instrumental: contém técnicas de elaboração de trabalho de 

conclusão de curso (TCC). 9. ed. São Paulo - SP: Atlas, 2010. 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho 

científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo 

Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: <http://www.feevale.br/>. Acesso em: 01 ago. 

2017. 
 
TEORIAS DA PERSONALIDADE 
Carga Horária: 68hs 
 
Ementa 
Definições e medidas de personalidade. Variáveis biológicas, ambientais e sociais 
que afetam o desenvolvimento da personalidade. Principais Teorias da 
personalidade.   
 
Bibliografia Básica 
FADIMAN, J. FRAGER, R. Teorias da Personalidade. São Paulo: Harbra, 1986. 
FELDMAN, R.S. Introdução à Psicologia. 10ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
HALL, C. S; LINDZEY, G;  CAMPBELL , J.B.. Teorias da Personalidade. 4ª ed. 
São Paulo: Editora Artmed, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
FRIEDMAN, H, S; SCHUSTACK,  M. W. Teorias da Personalidade: da teoria 
clássica à pesquisa moderna. 2ª. ed. São Paulo: Pearson Education Do, 2003. 
FREUD, S. Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 2009.  
NYE, R. D. Três psicologias: idéias de Freud, Skinner e Rogers. Ed. Pioneira, 
2002.  
 
PSICOLOGIA SOCIAL I 
Carga Horária: 34hs 
 
Ementa 
História da Psicologia Social. Epistemologia. Ética. Indivíduo. Cultura e 
Sociedade.  Psicologia Social: Categorias Fundamentais; Trabalho; Percepção 
Social; Ideologia; Linguagem; Conhecimento. Comunicação. Experiências em 
Psicologia Social 
 
Bibliografia Básica 
LANE, S. T. M. O que é Psicologia Social. 22ª. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.  
RODRIGUES, A.; ASSMAR, E.M.L.; JABLONSKI, B. Psicologia Social. 32ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2015. 
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STREY, M. N. et. al. Psicologia social contemporânea: livro texto. 21ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
COSTA, M.C.C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3ª ed. São Paulo: 
Moderna, 2005. 
PERDIGÃO, Andréa B. Sobre o silêncio. São Paulo: Pulso Editorial, 2005. 
FERNANDES, S.C.S.; PIMENTEL, C.E.; GOUVEIA, V.V.; ÁLVARO, J.L.(ORGS) 
Psicologia Social: perspectivas atuais e evidências empíricas. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2011.  
 
 
 
 

 
PSICOLOGIA DO ADOLESCENTE 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Métodos de investigação psicológica do adolescente. Etapas do                         
desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social. Interpretações teóricas da 
adolescência. Adolescentes e família, grupo social, profissionalização.  
Adolescente e direitos humanos: o adolescente como pessoa em 
desenvolvimento. 
 
Bibliografia Básica 
ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência normal: Um enfoque 
psicanalítico. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
COLL, C. et al. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. 
Vol. I. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
PAPALIA, D.E.; FELDMAN, R.D. Desenvolvimento Humano. 12 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 
CAMPOS, D.M.S. Psicologia da adolescência. 24ª ed. São Paulo: Vozes, 2012. 
PEREIRA, A. A. O adolescente em desenvolvimento. São Paulo: Harbra, 2005. 
SANTROCK, W. Adolescência. 14ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill/Artmed, 2014.  
 
 
PSICOLOGIA SOCIAL II 
Carga Horária: 34hs 
 
Ementa 
Psicologia Social crítica. Representações sociais. As relações da psicologia social 
e os estudos culturais. Processo inclusão/exclusão social. Temas atuais em 
psicologia social: comunicação. 
 
Bibliografia Básica 

3º. SEMESTRE 
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LANE, S. T. M.; CODO, W. (ORGS). Psicologia Social: o homem em movimento. 
14ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
 
GUARESCHI, M. de F.; BRUSCHI, M. E. (ORGS). Psicologia Social nos 
Estudos Culturais: perspectivas e desafios para uma nova psicologia social. 2ª 
ed.  Petrópolis: Vozes, 2013. 
 
RODRIGUES, A.; ASSMAR, E.M.L.; JABLONSKI, B. Psicologia Social. 32ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2015. 
 
 
Bibliografia Complementar 
CAMPOS, R. H. F.; GUARESCHI, P. A. (ORGS). Paradigmas em Psicologia 
Social: a perspectiva em psicologia social. 6ª ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 
LANE, S. T. M. O que é Psicologia Social. 22ª. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.  
 
SAWAIA, B. As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da 
desigualdade social. 14ª ed. São Paulo: Vozes, 2014. 
 
Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) 
Referência técnica para atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS / 
Conselho Federal de Psicologia (CFP). -- Brasília, CFP, 2007. (re-impressão 
2008). Disponível em http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/artes-
graficas/arquivos/2008-CREPOP-CRAS-SUAS.pdf Acesso em 18/12/2016. 
 
 
PROCESSOS GRUPAIS 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Breve histórico. O que é grupo. Os fenômenos do campo grupal. Conceitos e 
ideologias grupais. Marcos referenciais e teóricos de grupos: psicanalítico; 
Gestalt; T- Group; Psicodrama; Grupos Operativos. Teoria Sistêmica e 
Comunicação Humana. Dinâmica dos Grupos. Práxis Grupal na Saúde, na 
Educação, nas Instituições Sociais, nas Comunidades, nos Esportes.  A dinâmica 
dos grupos aplicada: jogos dramáticos, grupos e Psico–educação. Sócio-
dinâmica. 
 
 
Bibliografia Básica 
LANE, S. T. M. e CODO, W. (ORGS). Psicologia Social: O Homem em 
Movimento. 14ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.  
MINICUCCI, A. Dinâmica de Grupo: Teoria e sistemas. 5ª ed. São Paulo: Ed. 
Atlas, 2002.  
YOZO, R. Y. K.  100 jogos para grupos: Uma abordagem psicodramática para 
empresas, escolas e clinicas. 19ª. ed. São Paulo: Agora; 1996.  
 
 
Bibliografia Complementar 
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BARRETO, M. F. M. (ORG). Dinâmica de Grupo: História, Prática e Vivências. 5ª 
ed. Campinas, SP: Alínea, 2014.  
FRIEDMANN, A. Dinâmicas Criativas: um caminho para a transformação de 
grupos. 5ª ed. São Paulo: Vozes, 2010. 
PICHON-RIVIERE, H. O processo grupal. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2012. 
 
 
EMPREENDEDORISMO 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Empreendedorismo: conceitos e definições. Perfil do empreendedor. 
Responsabilidade e comprometimento do empreendedor. Empreendedorismo e 
Sustentalibidade. Aprendizagem organizacional: processos técnicos e sociais 
para o desenvolvimento da organização. Modelos mentais para o 
empreendedorismo. Motivação e liderança: teoria, técnicas e instrumentos no 
trabalho em equipe, avaliação de desempenho. Ciclo evolutivo das empresas, 
estrutura organizacional. Caminhos para a abertura e registro de consultorias, 
consultórios e parcerias entre profissionais para o atendimento a públicos 
específicos. Regulamentação da profissão. Modelos de gestão: práticas 
organizacionais adequadas à organização, aos líderes e liderados. Gestão por 
competências e gestão de competências. Plano de negócios.  
 
Bibliografia Básica 
 
BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 
estratégias e dinâmicas. São Paulo : Atlas, 2012.  
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. 
ed. Barueri : Manole, 2015.  
ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. 11. ed. São Paulo : Prentice 
Hall, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5. 
ed. Rio de Janeiro : LTC, 2015. . 
FRESE, Michael. Rumo a uma psicologia do empreendedorismo – uma 
perspectiva da teoria da ação. Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 1 n. 2, p. 40-
76, jul./dez. 2010. 
KRAKHECKE, E. Sustentabilidade Ambiental: Avanços e desafios do 
desenvolvimento no Brasil. São Paulo - SP: Fundação Perseu Abramo, 2013. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedorismo. 
2. ed. São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2011. . 
ROBBINS, S. P. Fundamentos do comportamento organizacional. 8. ed. São 
Paulo : Pearson Prentice Hall, 2013. . 
 
 
BIOESTATÍSTICA 
Carga Horária: 51hs 
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Ementa 
Introdução ao Estudo da Bioestatística. Produção e Amostra. Métodos de 
Amostragem. Construção e Apresentação de Tabelas de Gráficos. Medidas de 
Tendência Central e Medidas de Dispersão para uma Amostra. Noções de 
Probabilidade. Distribuições de Probabilidades. 
 
Bibliografia Básica 
BUSSAB, W. O., MORETTIN, P A. Estatística Básica. 8ª. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
MORETTIN, L. G. Estatística Básica (Probabilidade). 6ª ed. São Paulo: Makron 
Books, 1994. 
TOLEDO, G. L; OVALLE, I.I. Estatística Básica, São Paulo: Atlas, 
2ª ed., 2010.  
 
Bibliografia Complementar 
CALLEGARI-JACQUES, S.M. Bioestatística. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
GLANTZ, S.A. Princípios de Bioestatística. 7ª ed. Porto alegre: McGraw-Hill, 
2014. 
VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008 
 
 
TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO PSICOLÓGICA I 
Carga Horária: 34hs 
 
Ementa 
Técnica de observação como instrumento de investigação psicológica; A 
linguagem científica; comunicação não verbal; definição dos objetivos e 
planejamento do trabalho de observação; técnicas de amostragem e registro; 
eventos físicos e sociais, definição de eventos. Fidedignidade nas observações. 
 
Bibliografia Básica 
BENTZEN, W.R. Guia para observação e registro do comportamento infantil. 
6ª ed. São Paulo: Cengage Learning LV, 2012. 
DANNA, M. F.; MATTOS, M. A. Aprendendo a Observar. 3ª ed. São Paulo: 
Edicon, 2015  
FAGUNDES, A.J.F. Descrição, definição e registro de comportamento. 16ª ed. 
São Paulo: Edicon, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
JABLON, J.R.; DOMBRO, A.L.; DICHTEIMILER, M.L. O poder da observação: 
do nascimento aos 8 anos. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
KREPPNER, K. Aplicando a metodologia de observação em psicologia do 
desenvolvimento e da família. Curitiba: Juruá, 2011. 
 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
Carga Horária: 68 hs 
 
Ementa 
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Método experimental. Variáveis independente e dependente. Questões éticas da 
experimentação. Comportamentos respondente e operante. Pesquisa 
experimental em Laboratório.  
 
Bibliografia Básica 
ALLOWAY, T; WILSON, G.; GRAHAM, J. Sniffy Pro. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. 
FAGUNDES, A.J.F. Descrição, definição e registro de comportamento. 17ª ed. 
São Paulo: Edicon, 2015. 
SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. 11ª. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 
 
 
Bibliografia Complementar 
HOLLAND, J.G.; SKINNER, B.F. A análise do comportamento. São Paulo: EPU, 
2014. 
MOREIRA, M.B.; MEDEIROS, C.A. Princípios Básicos da Análise do 
Comportamento. Porto Alegre: Artmed,  2008. 
WEBER, L.; GOMIDE, P. Análise experimental do comportamento: Manual de 
Laboratório. 6ª ed. Curitiba: UFPR, 2003. 
 
 
ÉTICA PROFISSIONAL 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Introdução à Ética: conceitos e fundamentos. Identidade e postura profissional do 
psicólogo. Órgãos representativos: Conselho Federal de Psicologia (CFP) e 
Conselho Regional de Psicologia (CRP). Sigilo e confidencialidade profissional. 
Ética em testagens psicológicas. Cidadania. Psicologia e as demais profissões: 
conduta ética no trabalho interdisciplinar. O Código de Ética do Psicólogo: 
regulamentações e infrações. Questões atuais relacionadas à ética profissional do 
psicólogo. Ética e Direitos Humanos. 
 
Bibliografia Básica 
COMPARATO, F.K. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São 
Paulo: Cia das Letras, 2006. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.  Resolução CFP nº 010/05: código de 
ética profissional do psicólogo, disponível em http://site.cfp.org.br 
SÁ, A.L. Ética profissional. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
BUZANELLO, J. C. Direitos humanos: uma abordagem interdisciplinar. Rio de 
Janeiro, RJ: Freitas Bastos, 2006. 
FELDMAN, R.S. Introdução à Psicologia. 10ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013. 
PASSOS, Elizete. Ética e psicologia: teoria e prática. São Paulo: Vetor, 2007. 
 
OPTATIVA  
Carga Horária: 34hs 
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INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE CRISE 
Carga Horária:  34hs 
 
Ementa 
Histórico, conceitos, fundamentos teóricos, tipos e características das crises. A 
ética e o papel do psicólogo nas situações de crise. Situações críticas e fatores de 
risco e de proteção na Intervenção em Crise (suicídio, transtornos mentais, 
violência, contexto, família, etc.). Crise, desenvolvimento e psicodinâmica. 
Estratégias de intervenção e prevenção da crise, identificação precoce, 
acolhimento e acompanhamento. 
 
Bibliografia Básica 
FERREIRA-SANTOS, E. Psicoterapia breve: abordagem sistematizada em 
situações de crise. 5ª ed. São Paulo: Ágora, 2013. 
BERTOLOTE, J.M. O suicídio e sua prevenção. São Paulo: UNESP, 2012. 
LOUZÃ NETO, M.R.; ELKIS, H. E COLS. Psiquiatria básica. 2ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 
 
 
Bibliografia Complementar 
ANTON, I.L.C. O casal diante do espelho: psicoterapia de casal - Teoria e 
Técnica. 2ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. 
LOPES, H.D. Não desista de você: viva uma vida que faça sentido. São Paulo: 
Hagnos, 2007. 
STERIAN, A. Emergências psiquiátricas: uma abordagem psicanalítica. 5ª ed. 
São Paulo: Casado Psicólogo, 2013. 
 
 
PSICOLOGIA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
Carga Horária:  34hs 
 
Ementa 
Conceituação de diferença – diversidade; diversidade de gênero, diversidade 
racial; diversidade social; diferenças físicas; políticas públicas de atenção à 
diversidade; conceito de inclusão; políticas inclusivas; direitos humanos. 
 
Bibliografia Básica 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2013. 
GUARESCHI, N. M. F.; BRUSCHI, M. E. (ORGS.). Psicologia Social nos 
Estudos Culturais: perspectivas e desafios para uma nova psicologia social. 2ª 
ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 
SAWAIA, B.B. (ORG). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética 
da desigualdade social. 14ª ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
COLL, C.; MARCHESI, A.; PALACIOS, J. Desenvolvimento Psicológico e 
Educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 
2ª ed. Vol. 3. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Sobre Princípios, políticas e práticas na 
área das necessidades educativas especiais. Disponível em  
http://redeinclusao.web.ua.pt/files/fl_9.pdf  Acesso em: 10/09/2012 
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. Bauru, SP: Edipro, 1993. 
SASSAKI, R. K.  Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: WVA, 2010. 
 
 
O PAPEL DO PSICÓLOGO NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS  
Carga Horária: 34hs 
 
Ementa 
Inclusão e exclusão social e suas relações com as políticas de inclusão. 
Resiliência, vulnerabilidade e sua relação com o desenvolvimento psicossocial. 
Estigma, estereótipos, preconceito e a formação da identidade e diferença como 
construções culturais (a abordagem às famílias, o paradigma dos direitos 
humanos e o protagonismo infanto-juvenil). 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente (ECA). Lei Federal nº 8.069, de 
13 de julho 1990. 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2013. 
SASSAKI, R. K. Inclusão : construindo uma sociedade para todos. 8.ed. Rio de 
Janeiro, RJ: WVA, 2010. 180 p.  
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Conversando sobre drogas com jovens. Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas, Brasília: 2011. 
CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS (CREPOP). Referência técnica para atuação do(a) psicólogo(a) no 
CRAS/SUAS / Conselho Federal de Psicologia (CFP). Brasília, CFP, 2007. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências técnicas para Prática de 
Psicólogas(os) no Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
- CREAS. Conselho Federal de Psicologia. Brasília: CFP, 2012. 
SAMPAIO, C. T. Educação Inclusiva : o professor mediando para a vida / 
Cristiane T. Sampaio,  Sônia Maria R. Sampaio. - Salvador : EDUFBA, 2009. 
Disponível em: https://static.scielo.org/scielobooks/3hs/pdf/sampaio-
9788523209155.pdf 
 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA E VIOLÊNCIA 
Carga Horária: 34hs 
 
Ementa 
Uso e abuso de drogas: conceitos, histórico e contexto contemporâneo. Modelos 
de tratamento de abuso de drogas. Equipe multiprofissional. Redução de danos. 
Abordagens psicoterápicas com usuários de drogas. 
 
Bibliografia Básica 
LOUZÃ NETO, M.R.; ELKIS, H. E COLS. Psiquiatria básica. 2ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 

http://redeinclusao.web.ua.pt/files/fl_9.pdf
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DIHEL, A.; CORDEIRO, D.C.; LARANJEIRA, R. E COLS. Dependência Química: 
prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
DIEHL, A.; FIGLIE, N.B. Prevenção ao uso de álcool e drogas: o que cada um 
de nós pode e deve fazer? Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Conversando sobre drogas com jovens. Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas, Brasília: 2011. 
FERNANDES, S.; BORTOLON, C.B.; SIGNOR, L.; MOREIRA-SANTOS, T.C. 
Abordagem multidisciplinar da dependência química. São Paulo: Grupo GEN, 
2013. 
FIGLIE, N.B.; BORDIN, S.; LARANJEIRA, R. Aconselhamento em dependência 
química. 3ª ed. São Paulo: Roca, 2015. 
 
CULTURA AFRO E INDÍGENA 
Carga Horária: 34hs 
 
Ementa 
A luta dos negros no Brasil. A cultura negra brasileira, o negro na formação da 
sociedade nacional. A linha evolutiva e a inserção afro-descendente no Brasil. A 
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política na história do 
Brasil. Os índios no Brasil. Cultura indígena. Importância da diversidade étnica e 
da pluralidade cultural. Construção da cidadania pela compreensão da formação 
da identidade multiétnica e pluricultural 
 
Bibliografia Básica 
FANON, F. Pele Negra, Máscaras Brancas. Rio de Janeiro: Fator, 2008. 
HALL, S. A identidade cultural na pós modernidade. 10ª ed. Rio de Janeiro, 
DP&A, 2005. 
MUNANGA, K.; GOMES, N.L. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: Global, 
2006. 
 
Bibliografia Complementar 
RIBEIRO, B. O índio na história do Brasil. 12ª ed. São Paulo: Global Editora, 
2009. 
GOMES, M.P. Os índios e o Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. 
KI-ZERBO, E.J. História Geral da África. Metodologia e Pré-História na África. 2ª 
ed. Brasília: UNESCO, 2010. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa  

Fundamentos da Educação Ambiental. Situações formais e informais para a 

Educação Ambiental. Concepção da Educação Ambiental Sustentável. Os 

parâmetros para a Educação Básica no Brasil. Meio Ambiente como tema 

transversal. Meio ambiente e contextualização da aprendizagem. Meio ambiente e 

trabalho por projetos. O desenvolvimento de habilidades, competências e 

atitudes. 

 
Bibliografia Básica 
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DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9ª ed. São Paulo: Global, 

2014. 

DIAS, G. F. Dinâmicas e instrumentação para educação ambiental. São Paulo 

- SP: Gaia, 2012. 

FARIA, D. S. Educação ambiental e científico tecnológico. Brasília: EDUnB, 

1997. 

 

Bibliografia complementar 

ALIGLERI, L.; ALIGLERI, L.A.; KRUGLIANSKAS, I. Gestão socioambiental: 

responsabilidade e sustentabilidade do negócio. São Paulo: Atlas, 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Coordenação de Educação 

Ambiental. A implantação da educação ambiental no Brasil. Brasília: MEC, 

1999. Disponível em 

http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/educacao_

ambiental/A_implanta%C3%A7%C3%A3o_da_EA_no_Brasil.pdf   Acesso em 

15/11/2016 

PERRENOUD, P. Construir as Competências desde a Escola. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO À TEORIA PSICANALÍTICA 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Introdução à psicanálise como método de investigaçao da mente humana. Teoria 
e a técnica. O pensamento freudiano. Aspectos relacionados  a formação do 
aparelho psíquico. Teoria estrutural,  topográfica e dinâmica  da mente. Conceitos 
básicos  de inconsciente, consciente e pré consciente. Teoria dos sonhos e da 
sexualidade. 
 
Bibliografia Básica 
LAPLANCHE, J. Vocabulário da psicanálise. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 
PORGE, E. Fundamentos da clínica psicanalítica. Campinas: Mercado das 
letras, 2014. 
SCHULTZ, P.D; SCHULTZ, S.E. História da Psicologia Moderna. 10ª ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2014. 
 
 
Bibliografia Complementar 
FREUD, S.  Obras Completas. Vol. 1.  Rio de Janeiro: Ed .Imago, 1996. 
FREUD, S.  Obras Completas. Vol. 9.  Rio de Janeiro: Ed .Imago, 1996. 
ZIMERMAN, D. Fundamentos Psicanalíticos. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 

4º. SEMESTRE 
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INTRODUÇÃO À TEORIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
TCC: uma ciência do comportamento. Definição científica de eventos 
comportamentais. A análise experimental do comportamento e o contexto 
histórico e teórico da Psicologia. Algumas definições básicas do comportamento. 
Método de controle do comportamento. Aplicações práticas de princípios 
comportamentais. 
 
Bibliografia Básica 
ANDRETTA, I; OLIVEIRA, M. da S. (ORG.). Manual prático de terapia 
cognitivo-comportamental. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. 
BECK, J. S. Terapia cognitiva: teoria e prática. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 
2013. 
THASE, M.; WRIGHT, J; BASCO, M. Aprendendo a terapia cognitivo-
comportamental. Artmed: Porto Alegre, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: ciência, comportamento e cultura. 
Porto Alegre: Artmed, 2007. 
MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. de. Princípios básicos de análise do 
comportamento humano. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. 11ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 
 
 
INTRODUÇÃO À TEORIA EXISTENCIAL HUMANISTA 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Contestações ao Positivismo e à Psicologia Empirista. Nascimento da 
Fenomenologia. Husserl e a Intencionalidade da Consciência. Heidegger e o 
Sentido do Ser. Existencialismo e Humanismo. 
 
Bibliografia Básica 
SARTRE, J.  P. O Existencialismo é um Humanismo? 4ª ed. São Paulo: Vozes, 
2014. 
SCHULTZ, P.D; SCHULTZ, S.E. História da Psicologia Moderna. 10ª ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2014. 
SOKOLOWSKI, R. Introdução à fenomenologia. 4ª ed. São Paulo: Loiola, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
BRUNS, M. A. de T; HOLANDA, A. F. (Orgs). Psicologia e Fenomenologia: 
reflexões e perspectivas. 3ª ed. Campinas: Editora Alínea, 2011. 
CHALITA, G.  Vivendo a filosofia. 4ª ed. São Paulo: Atual, 2013. 
FIEDLER, A.J.C.D. P. Teorias existenciais fenomenológicas: o movimento 
humanista em Psicologia e a Terapia Centrada na Pessoa – TCP de Carl R. 
Rogers. 2ª ed. São Paulo: Edicon, 2013. 
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PSICOLOGIA DO ADULTO E DO ENVELHECENTE 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Desenvolvimento do adulto. Velhice no campo da Psicologia evolutiva. Mitos 
sobre longevidade. Estudos científicos sobre o processo de envelhecimento. 
Aspectos biológicos, emocionais, sociais e cognitivos do envelhecimento. 
Aspectos da psicopatologia do envelhecimento. Sociedade, cultura e 
envelhecimento. Velhice e Direitos Humanos: o Estatuto do Idoso. 
 
Bibliografia Básica 
COLL, C. et al. Desenvolvimento psicológico e educação: Psicologia evolutiva. 
2ª ed. Vol. 1.  Porto Alegre: Artmed, 2004. 
FONTEINE, R. Psicologia do Envelhecimento. São Paulo: Loyola, 2010. 
PAPALIA, D.E.; FIELDMAN, R.D. Desenvolvimento Humano. 12 ed. Porto 
Alegre: AMGH Editora, 2013. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Estatuto do idoso: lei federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. 
Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004. 
MALLOY-DINIZ, L.F.; FUENTES, D.; CONSENSA, R.S. Neuropsicologia do 
Envelhecimento: uma abordagem multidimensional. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
SANTOS, S.M.A. Idoso, família e cultura: um estudo sobre a construção do 
papel do cuidador. São Paulo: Alínea, 2010. 
MALTA, S. Violência na família: uma matriz da violência na sociedade – 
prevenção, identificação, atendimento e controle. Coruripe, 2002. 
 
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
Carga Horária: 68hs 
 
Ementa 
Educação Formal, não-formal e informal. Histórico das práticas educativas no 
Brasil. Os ideários educacionais contemporâneos: da reprodução à emancipação. 
Psicologia e Educação. Psicologia educacional e Psicologia escolar como campos 
de conhecimento e de prática profissional. Produção de subjetividade a partir da 
escolarização na sociedade moderna. Fracasso escolar, problemas de 
aprendizagem e promoção de saúde. 
 
Bibliografia Básica 
CAMPOS, D.M.S. Psicologia da Aprendizagem. 40ª ed. Petrópolis: Vozes, 
2011. 
COLL, C; MARCHESI, Á.; PALACIOS, J. e cols. Desenvolvimento psicológico e 
educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais 
V.3. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z.M.R. Psicologia na educação. 3ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
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BUFFA, E.A. A Educação Negada: introdução ao estudo da educação brasileira 
contemporânea. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
FACCI, M.G.D.; TULESKI, S.C.; BARROCO, S.M.S. Escola de Vigotski: 
contribuições para a psicologia e a educação. Maringá: Eduem, 2013. 
FREITAG, B. (ORG). Piaget: 100 anos. São Paulo: Cortez, 1997. 
 
 
TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO PSICOLÓGICA II 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
A Entrevista Psicológica: fundamentação teórica. A Entrevista Psicológica no 
Contexto Clínico. A Entrevista com a criança: o jogo e o seu significado. A 
Entrevista com os pais. A Entrevista com a família. A Entrevista Clínica: sua 
interação com as demais Técnicas de Exame Psicológico. Introdução à testagem 
psicológica. Conceito de teste psicológico. 
 
Bibliografia Básica 
ARZENO, M.E.G. Psicodiagnóstico Clínico: novas contribuições. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1995. 
BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. 4ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2015. 
CUNHA, J.A. Psicodiagnóstico V. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
 
Bibliografia Complementar 
ALFRED, B. A entrevista de ajuda. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994 
ARZENO, M.E.G. Psicodiagnóstico Clínico: novas contribuições. Porto Alegre: 
Artmed, 1995. 
CUNHA, J.A. Psicodiagnóstico V. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2008. 
 
PROCESSOS DE ESCOLHA PROFISSIONAL 
Carga horária: 34 hs 
 
Ementa: Práticas de Orientação Profissional em suas dimensões técnicas, sócio-
políticas, psicossociais, educacionais e clínicas. Finalidades da orientação 
profissional. Panorama das abordagens teóricas e modelos de práticas na 
orientação profissional. Processos de escolha profissional. A estratégia clínica e 
escolar em orientação profissional. 
 
Bibliografia básica: 
ABERASTURY, A. & KNOBEL, M. Adolescência Normal. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2011. 
NEIVA, K.M.C. Processos de escolha e orientação profissional. 2ª ed. São 
Paulo: Vetor, 2013. 
OLIVEIRA, I.D. Orientação vocacional: alguns aspectos teóricos, técnicos e 
práticos. São Paulo: Vetor, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
LEVENFUS, R.S.; SOARES, D.H.P. Orientação Vocacional Ocupacional. 2ª ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 



 

 

129 

 

SANTROCK, W. Adolescência. 14ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill/Artmed, 2014.  
SOARES, D.H.P. A escolha profissional: do jovem ao adulto. São Paulo: 
Summus, 2002.  
 
 
ESTÁGIO BÁSICO I - PROCESSOS GRUPAIS 
Carga Horária: 91hs (51hs de supervisão e 40hs de estágio) 
 
Ementa 
A práxis de dinâmica dos grupos na saúde, na educação, nas instituições sociais, 
nas Comunidades, nos esportes. Elaboração de projeto de intervenção em grupo 
e implementação deste projeto na área de escolha do estagiário. 
 
Bibliografia Básica 
LANE, S. T. M. e CODO, W. (ORGS). Psicologia Social: O Homem em 
Movimento. 14ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.  
MINICUCCI, A. Dinâmica de Grupo: Teoria e sistemas. 5ª ed. , São Paulo: Ed. 
Atlas, 2002.  
YOZO, R. Y. K.  100 jogos para grupos: Uma abordagem psicodramática para  
empresas, escolas e clinicas. 19ª. ed. São Paulo: Agora; 1996.  
 
 
Bibliografia Complementar 
BARRETO, M.  F. M. (ORG). Dinâmica de Grupo: História, Prática e Vivências. 
5ª ed. Campinas, SP: Alínea, 2014.  
FRITZEN, S. J. Janela de Johari: Exercícios Vivenciais de dinâmica de grupo, 
relações humanas e de sensibilidade. 25ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 2013. 
PICHON-RIVIERE, E. O processo grupal. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2012. 
 
 
 
 
 
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Aprendizagem sobre procedimentos básicos iniciais que objetivam a avaliação e 
investigação psicológica. Conhecimentos teóricos e práticos de testes, exames 
psicológicos, inventários de personalidade. O valor e as limitações dos testes, 
seus usos, como escolhê-los, como trabalhar de modo ético com os mesmos. 
Normas de aplicação, correção, análise e interpretação dos resultados. Testes de 
inteligência, testes projetivos e gráficos, de prontidão visando identificar aspectos 
emocionais, intelectuais, que possam servir de instrumentos no estudo e 
descrição da personalidade. 
 
Bibliografia Básica 
COHEN, R. J.; SWERDLIK, M. E.; STURMAN, E. D. Testagem e avaliação 
psicológica: introdução a testes e medidas. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 

5º. SEMESTRE 
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PASQUALI, L. TEP: Técnicas de Exame Psicológico. 2ª ed. São Paulo: Vetor, 
2016. 
SHINE, S. (ORG) Avaliação Psicológica e Lei: adoção, vitimização, separação 
conjugal, dano psíquico e outros temas. Pearson, 2017. 
 
Bibliografia Complementar 
ARZENO, M.E.G. Psicodiagnóstico Clínico: novas contribuições. Porto Alegre: 
Artmed, 1995. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Avaliação psicológica: diretrizes na 
regulamentação da profissão. Brasília: CFP, 2010. Disponível em: 
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/09/avaliacao_psicologica_web_30-
08-10.pdf 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP nº 007/2003. Institui o 
Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, 
decorrentes de avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP º 17/2002.  
Brasília, 2003. Disponível em  https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional do 
Psicólogo. Brasília, 2005. Disponível em https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf 
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico - V. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. V. 5.  
 
 
PSICOPATOLOGIA 
Carga Horária:  68hs 
 
Ementa 
Histórico do estudo da Psicopatologia. Identificação e reconhecimento dos 
diferentes sintomas nas funções mentais e nos transtornos clínicos. Organização 
dos sistemas de avaliação: DSM - IV, CID – 10. Etiologia, classificação e 
categorias diagnósticas: Esquizofrenia e outros Transtornos Psicóticos; Delirium, 
Demência e Transtorno Amnésico; Transtorno Factício; Transtornos Relacionados 
a Substâncias; Transtornos de Humor; Transtornos de Adaptação; Transtornos 
Globais do Desenvolvimento. Transtorno de Déficit de Atenção e de 
Comportamento Disruptivo; Transtornos da Alimentação e Transtorno da 
Identidade de Gênero.  
 
 
Bibliografia Básica 
ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. DSM-5: manual diagnóstico e 
estatístico de transtornos mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. . 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
MARCELLI, D.; COHEN, D. Infância e psicopatologia. 8. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
AMARANTE, P. (ORG). Ensaios: subjetividade, saúde mental, sociedade [online]. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. Loucura & Civilização Collection. ISBN 
978-85-7541-319-7. Disponível em: 
http://static.scielo.org/scielobooks/htjgj/pdf/amarante-9788575413197.pdf  

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/09/avaliacao_psicologica_web_30-08-10.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/09/avaliacao_psicologica_web_30-08-10.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
http://static.scielo.org/scielobooks/htjgj/pdf/amarante-9788575413197.pdf
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COSER, O. Depressão: clínica, crítica e ética [online]. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ, 2003. 170 p. Coleção Loucura & Civilização. ISBN: 85-7541-030-X. 
Disponível em: http://static.scielo.org/scielobooks/6gsm7/pdf/coser-
9788575412558.pdf  
ENGEL, MG. Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios (Rio de Janeiro, 
1830-1930) [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001. Loucura & 
Civilização collection. ISBN: 85-85676-94-9. Disponível em: 
http://static.scielo.org/scielobooks/7htrv/pdf/engel-9788575412534.pdf  
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e 
de comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto 
Alegre: Artmed, 1993. 
 
 
PSICOLOGIA ESCOLAR I 
Carga Horária:  34hs 
 
Ementa 
O surgimento da instituição escola. História da Psicologia Escolar no Brasil: 
impasses e possibilidades. A função da escola na sociedade. O psicólogo e sua 
relação com a educação no cenário atual. Temas atuais em Psicologia Escolar. O 
papel do psicólogo escolar. Intervenção institucional em psicologia escolar.  
 
Bibliografia Básica 
DEL PRETTE, Z.A P. Psicologia Escolar e Educacional: Saúde e qualidade de 
Vida. 4ª ed. Campinas: Alínea, 2012. 
MARINHO-ARAÚJO, C.M.; ALMEIDA, S.F.C. Psicologia Escolar: construção e 
consolidação da identidade profissional. 3e ed. Campinas: Alínea/Átomo, 2010. 
MEIRA, M.E.; ANTUNES, M.A.M. (ORGS). Psicologia Escolar: práticas 
críticas. Pearson/Casa do Psicólogo, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
LUENGO, F.C. A vigilância punitiva: a postura dos educadores no processo de 
patologização e medicalização da infância. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
Disponível em: 
http://www.culturaacademica.com.br/_img/arquivos/A_vigilancia_punitiva.pdf  
OLIVEIRA, L. (ORG). (Im)pertinências da educação : o trabalho educativo em 
pesquisa. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. Disponível em: 
http://noticias.universia.com.br/net/files/2017/2/17/impertinencia-da-educacao.pdf  
PAULA E SILVA, J.M.A.; SALLES, L.M.F. (ORGS). Jovens, Violência e Escola: 
Um desafio contemporâneo. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. Disponível em: 
http://noticias.universia.com.br/net/files/2017/2/17/jovens-violencia-e-escola.pdf  
SAMPAIO, Cristiane T.; SAMPAIO, S.M. Educação inclusiva : o professor 
mediando para a vida. Salvador : EDUFBA, 2009. Disponível em: 
http://static.scielo.org/scielobooks/3hs/pdf/sampaio-9788523209155.pdf  
VALLE, T.G.M.; MAIA, A.C.B. (ORGS). Aprendizagem e comportamento 
humano. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. Disponível em: 
http://static.scielo.org/scielobooks/ybbg4/pdf/valle-9788579831225.pdf  
 
PSICOLOGIA INSTITUCIONAL 
Carga Horária:  34hs 
 

http://static.scielo.org/scielobooks/6gsm7/pdf/coser-9788575412558.pdf
http://static.scielo.org/scielobooks/6gsm7/pdf/coser-9788575412558.pdf
http://static.scielo.org/scielobooks/7htrv/pdf/engel-9788575412534.pdf
http://www.culturaacademica.com.br/_img/arquivos/A_vigilancia_punitiva.pdf
http://noticias.universia.com.br/net/files/2017/2/17/impertinencia-da-educacao.pdf
http://noticias.universia.com.br/net/files/2017/2/17/jovens-violencia-e-escola.pdf
http://static.scielo.org/scielobooks/3hs/pdf/sampaio-9788523209155.pdf
http://static.scielo.org/scielobooks/ybbg4/pdf/valle-9788579831225.pdf
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Ementa 
Introdução à Psicologia Institucional: definição, modelos teóricos e âmbitos de 
atuação. Fundamentos históricos, teóricos e técnicos que subsidiam o processo 
de análise institucional. O papel e a atuação do Psicólogo Institucional. A análise 
institucional segundo J. Bleger. Erving Goffmann e o conceito de Instituição Total. 
Michel Foucault e as relações de poder e saber. Grupos, Organizações e 
Instituições.  
 
Bibliografia Básica 
BLEGER, J. Psico-higiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1984 
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: 
Vozes, 1986. 
GOFFMAN, E. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Perspectiva, 
1997. 
 
Bibliografia Complementar 
BENELLI, S.J. A lógica da internação: instituições totais e disciplinares 
(des)educativas [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2014, ISBN 978-85-68334-
44-7. Disponível em: http://static.scielo.org/scielobooks/74z7q/pdf/benelli-
9788568334447.pdf  
BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. 4.ed. São Paulo: WMF, 
2015.  
FIUZA , G.D. Política de gestão de pessoas nas organizações: Papel dos valores 
pessoas e da justiça organizacional. Rev. Adm. Mackenzie, V. 11, N. 5. São 
Paulo. Set./out. 2010,  p. 55-81. ISSN 1678-6971 
 
 
MÉTODOS E TÉCNICAS DA TEORIA PSICANALÍTICA 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Estudo do Método e Técnica da Psicanálise: a Associação Livre e Interpretação. 
A atividade interpretativa. Psicanálise Infantil. Resistência: a reação terapêutica 
negativa. Comunicação verbal e não-verbal. O simbolismo 
 
Bibliografia Básica 
CAPER, R. Tendo a mente própria: uma visão Kleiniana do self e do objeto. São 
Paulo: Imago, 2002. 
FENICHEL, O. Teoria Psicanalítica das Neuroses: fundamentos e bases da 
doutrina psicanalítica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000. 
ZIMERMMAN, D. E. Manual de Técnica Psicanalítica: uma re-visão. Porto 
Alegre: Artmed, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
FREUD, S. Conferências introdutórias sobre psicanálise (partes I e II) (1915 - 
1916) - v. 15. Rio de Janeiro, RJ: Imago, 1996. V. 15.  
FREUD, S. A interpretação dos sonhos (segunda parte) e sobre os sonhos 
(1900 - 1901) - v. 5. Rio de Janeiro, RJ: Imago, 1996. V. 5.  
ZIMERMAN, D. Fundamentos Psicanalíticos. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 

http://static.scielo.org/scielobooks/74z7q/pdf/benelli-9788568334447.pdf
http://static.scielo.org/scielobooks/74z7q/pdf/benelli-9788568334447.pdf
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MÉTODOS E TÉCNICAS DA TEORIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Aplicações dos princípios básicos da Terapia Cognitivo Comportamental. 
Evolução histórica das técnicas de modificação do comportamento até o 
paradigma cognitivo em psicologia clínica. Axiomas fundamentais e estruturação 
do processo psicoterápico no modelo comportamental e no modelo da terapia 
cognitiva. Implicações nas estratégias de intervenções terapêuticas. 
 
 
Bibliografia Básica 
BECK, J. Terapia Cognitiva para Desafios Clínicos: o que fazer quando o 
básico não funciona. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
GREENBERGER, D.; PADESKY, C.A. A mente vencendo o humor. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2017. 
GUILHARDI, H.J.; ABREU, C.N. Terapia Comportamental e Cognitivo-
comportamental: práticas clínicas. São Paulo: Roca, 2004. 
 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRETTA, I; OLIVEIRA, M. da S. (ORG.). Manual prático de terapia 
cognitivo-comportamental. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. 
BECK, J. S. Terapia cognitiva: teoria e prática. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 
2013. 
THASE, M.; WRIGHT, J; BASCO, M. Aprendendo a terapia cognitivo-
comportamental. Artmed: Porto Alegre, 2008. 
 
MÉTODOS E TÉCNICAS DA TEORIA EXISTENCIAL HUMANISTA 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Problema da Metodologia Fenomenológica. Pesquisa Fenomenológica. Redução 
Fenomenológica. Experiência e Vivência. Aqui-e-Agora. Princípios e Métodos 
Gestálticos. 
 
Bibliografia Básica 
FEIJOO, A.M.L.C. A escuta e a fala em psicoterapia: uma proposta 
fenomenológico-existencial. São Paulo: Vetor, 2000. 
PERLS, F. S. Gestalt-Terapia Explicada. 10ª ed. São Paulo: Summus,1977. 
ROGERS, C. R. Tornar-se Pessoa. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
ANGERAMI-CAMON, V.A. Psicoterapia existencial. 4ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2006. 
FIEDLER, A.J.C.B.P. Teorias existenciais fenomenológicas: o movimento 
humanista em Psicologia e a terapia centrada na pessoa – TCP. De Carl R. 
Rogers. São Paulo: Edicon, 2013. 
PERLS, F. S. Isto é Gestalt. 7ª ed. São Paulo: Summus, 1997. 
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SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA 
Carga Horária:  34hs 
 
Ementa 
O campo teórico da saúde e trabalho. As abordagens: do desgaste; da 
psicodinâmica do trabalho; do estresse ocupacional; da ergonomia; do modo de 
vida. Investigações e intervenções sobre saúde e trabalho. Trabalho e saúde em 
categorias ocupacionais específicas. Metodologias no campo do trabalho e saúde; 
aplicações e limites. As repercussões das doenças ocupacionais - LER, DORT - a 
saúde psíquica. Programas de promoção à saúde psíquica. 
 
Bibliografia Básica 
DEJOURS, J.C. A banalização da injustiça social. 3ª ed. São Paulo: FGV; 
2006.  
SELIGMANN-SILVA E. Trabalho e desgaste mental:  o direito de ser dono de si 
mesmo. São Paulo: Cortez; 2011 
SOUZA, L.C.P.; FONTES, C.E.M. Qualidade de vida no trabalho: saúde 
emocional e gestão estratégica. São Paulo: Edicon, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
FERREIRA, M. C. Qualidade de Vida no Trabalho: Uma Abordagem Centrada 
no Olhar dos Trabalhadores. Brasília: Edições Ler, Pensar, Agir, 2011. Disponível 
em: http://ergopublic.com.br/arquivos/1359392512.36-arquivo.pdf  
 
GOLDENBERG, P., MARSIGLIA, RMG; GOMES, MHA. (orgs). O Clássico e o 
Novo: tendências, objetos e abordagens em ciências sociais e saúde [online]. Rio 
de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2003. 444 p. ISBN 85-7541-025-3. Disponível em: 
https://static.scielo.org/scielobooks/d5t55/pdf/goldenberg-9788575412510.pdf 
 
TITTONI, J., NARDI, HC. Saúde mental e trabalho: reflexões a partir de estudos 
com trabalhadores afastados do trabalho por adoecimento profissional. In: 
JACQUES, MGC., et al. (org). Relações sociais e ética [online]. Rio de Janeiro: 
Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 70-80. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/6j3gx/pdf/jacques-9788599662892-10.pdf   
 
 
 
ESTÁGIO BÁSICO II – PROCESSOS DE ESCOLHA PROFISSIONAL 
Carga Horária:  91hs (51hs de supervisão e 40hs de estágio) 
 
Ementa 
A práxis do orientador profissional em diferentes contextos. Elaboração e 
desenvolvimento de um projeto de Orientação Profissional. 
 
Bibliografia básica: 
BOCK, S.D. Orientação Profissional: a abordagem sócio-histórica. 3ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2010. 
BOCK, S.D. Orientação Profissional para classe pobre. São Paulo: Cortez, 
2010. 
MOURA, C.B. Orientação Profissional sob o enfoque da análise do 
comportamento. 3ª ed. Campinas: Alínea, 2011. 

http://ergopublic.com.br/arquivos/1359392512.36-arquivo.pdf
http://books.scielo.org/id/6j3gx/pdf/jacques-9788599662892-10.pdf
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Bibliografia complementar: 
LEVENFUS, R.S.; SOARES, D.H.P. Orientação Vocacional Ocupacional. 2ª ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 
NEIVA, K.M.C. Processos de escolha e orientação profissional. 2ª ed. São 
Paulo: Vetor, 2013. 
SOARES, D.H.P. A escolha profissional: do jovem ao adulto. São Paulo: 
Summus, 2002.  
 
 
 
 
 
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Conhecimentos teóricos e práticos de testes e exames psicológico infantil. O valor 
e as limitações dos testes, seus usos, como escolhê-los, como trabalhar de  modo 
ético com os mesmos. Normas de aplicação, correção, análise e interpretação 
dos resultados. Testes de inteligência infantil, testes projetivos e gráficos, de 
prontidão, psicomotores e neuromotores. Conhecimento e aprendizagem de 
técnicas e testes psicológicos em áreas específicas, como: emocionais, 
intelectuais e psicomotoras. 
 
Bibliografia Básica 
BORUCHOVITCH, E.; SANTOS, A.A.A.; MASCIMENTO, E. (ORGS). Avaliação 
psicológica nos contextos educativo e psicossocial. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2012. 
PASQUALI, L. Técnicas de Exame Psicológico: TEP. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2001. 
PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na Psicologia e na Educação. São 
Paulo: Vozes, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
ALCHIERI, J. C.; CRUZ, R. M. Avaliação Psicológica: Conceitos, Métodos e 
Instrumentos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
AMBIEL, R.A.; RABELO, I.S. et.all. Avaliação Psicológica: guia de consulta para 
estudantes e profissionais de psicologia. São Paulo: Casa do Psicólogo: 2011. 
PRIMI, R. Temas em avaliação psicológica. 2ª ed. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2011.  
 
 
PSICOLOGIA ESCOLAR II 
Carga Horária:  34hs 
 
Ementa 
Intervenção do psicólogo em contextos educacionais. Possibilidades de 
reeducação e ações preventivas. A integralidade da intervenção nos contextos 
educacionais: aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Equipe multidisciplinar, 
escola inclusiva e fracasso escolar.  

6º. SEMESTRE 
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Bibliografia Básica 
DEL PRETTE, Z.A P. Psicologia Escolar e Educacional: Saúde e qualidade de 
Vida. 4ª ed. Campinas: Alínea, 2012. 
MARINHO-ARAÚJO, C.M.; ALMEIDA, S.F.C. Psicologia Escolar: construção e 
consolidação da identidade profissional. 3e ed. Campinas: Alínea/Átomo, 2010. 
MARTÍNEZ, A.M. Psicologia Escolar e Compromisso Social. Campinas: 
Alínea, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
COSTA, C.R.; RONCAGLIO, S.M.; SOUZA, I.E. Momentos em Psicologia 
Escolar. 2ª ed. São Paulo: Juruá, 2000. 
FRELLER, C.C.; SOUZA, B.P.; ANGELUCCI, C.B.; BONADIO, A.N.; et.all.  
Orientação à queixa escolar. Psicologia em Estudo, v.6, n.2, 2001. 
GUZZO, R.S.L. Psicologia Escolar: desafios e bastidores na educação pública. 
São Paulo: Alínea/Átomo, 2014. 
 
 
PSICOFARMACOLOGIA 
Carga Horária:  68hs 
 
Ementa 
Revisão de aspectos anátomo-fisiológicos do sistema nervoso. Principais 
neurotransmissores. Princípios e conceitos gerais de farmacologia. Noções de 
farmacocinética. Noções de farmacodinâmica. Psicotrópicos usados para 
tratamento dos transtornos mentais. 
 
Bibliografia Básica 
GRAEFF, F. G.; GUIMARÃES, F. S. Fundamentos de Psicofarmacologia. 1ª 
edição. São Paulo: Editora Atheneu, 2001. 
MARANGELL, L.B.; SILVER, J.M.; MARTINEZ, J.M.; YUDOFSKY, S.C. 
Psicofarmacologia. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
STAHL, S.M. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações práticas. 
3ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
KATZUNG, G. B. Farmacologia Básica & Clínica. 8ª edição. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 
SILVA, P. Farmacologia. 6ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
TENG, C. Psicofarmacologia aplicada: manejo prático dos transtornos mentais. 
2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 
 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA: PSICOLOGIA DO TRÂNSITO 
Carga horária: 34hs 
 
Ementa 
Estudo das contribuições da Psicologia para a problemática relacionada ao 
trânsito. Introdução à Psicologia do Trânsito. Conceito e campo de atuação. 
Ações de prevenção de acidentes no trânsito. Interação entre condutores. 
Distúrbios do comportamento e direção. Saúde e segurança no trânsito. 
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Bibliografia Básica 
BELLINA, C. Dirigir sem medo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 
HOFFMANN, M.H.; CRUZ, R.M.; ALCHIERI, J.C. Comportamento Humano no 
Trânsito. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
ROZESTRATEN, R. Psicologia do Trânsito: conceitos e processos básicos. São 
Paulo: EPU, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSICOLOGIA. Especial Psicologia do Trânsito. 
Vol. 53, n.3, Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 
CORASSA, N. Seu carro, sua casa sobre quatro rodas: Que tipo de motorista 
você é? 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2006. 
RISSER, P. Estudos sobre a avaliação psicológica do motorista. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2003. 
 
 
PROCESSOS CLÍNICOS DA TEORIA PSICANALÍTICA I 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Principais processos psicológicos que ocorrem na relação psicanalítica: na clínica, 
nas instituições, no trabalho com crianças. Análise da ansiedade e da culpa. 
Estágios iniciais do complexo de édipo. Interpretação mutativa. 
 
Bibliografia Básica 
CAPER, R. Tendo a mente própria: uma visão Kleiniana do self e do objeto. São 
Paulo: Imago, 2002.  
FENICHEL, O. Teoria Psicanalítica das Neuroses: fundamentos e bases da 
doutrina psicanalítica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000.  
ZIMERMMAN, D. E. Manual de Técnica Psicanalítica: uma re-visão. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. KLEIN, Melanie. A psicanálise de crianças. Rio de Janeiro: Imago 
Ed., 1997. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BRENNER, C. Noções Básicas de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 
FREUD, S. O Inconsciente. Obras Completas. Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 
2009.  
ZIMERMAN, D. Fundamentos Psicanalíticos. Porto Alegre: Artmed, 1999.  
 
 
PROCESSOS CLÍNICOS DA TEORIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL I 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Processo terapêutico na TCC. Indicação e aplicação de técnicas na prática 
psicoterápica. Estrutura das sessões terapêuticas e de tratamento. Estrutura do 
processo clínico e relação terapêutica. Planejamento de intervenções. Preparação 
para o atendimento clínico. Transtornos Comportamentais. Alguns tipos de 
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intervenções cognitivo-comportamentais. Método de controle do comportamento e 
modificação. 
 
Bibliografia Básica 
BECK, J. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
DOBSON, D,; DOBSON, K.S. A terapia cognitivo-comportamental baseada 
em evidências. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
WRIGHT, J,H,; RASCO, M.R.; THASE, M.E. Aprendendo a Terapia Cognitivo-
comportamental. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
ABREU, C. N. & GUILHARDI, H. Manual Prático de Técnicas em Terapia 
Comportamental e Cognitivo-Comportamental. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
LOMBARD-PLANET, V. L. C. WATANABE, O. M. (Org.) Psicologia 
Experimental: manual teórico e prático de análise do comportamento. 3ª. Ed. 
revista e ampliada.  São Paulo: Edicon, 2003. 
NAZARÉ, C.  Até onde o que você sabe sobre o behaviorismo é verdadeiro? 
respondendo as principais críticas direcionadas ao behaviorismo de 
Skinner. Santo André, SP: ESETec Editores Associados, 2004.     
 
 
PROCESSOS CLÍNICOS DA TEORIA EXISTENCIAL HUMANISTA I 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Teoria Rogeriana. Terapia Centrada na Pessoa. Relação Terapêutica. 
Psicoterapia Centrada na Pessoa no Brasil. 
 
Bibliografia Básica 
BRUNS, M. A. de T. Psicologia e Pesquisa Fenomenológica. Campinas: 
Editora Alínea, 2003. 
PERLS, F. S. Gestalt-Terapia Explicada. 10ª ed. São Paulo: Summus,1977. 
ROGERS, C. R. Tornar-se Pessoa. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
ANGERAMI-CAMON, V.A. Psicoterapia existencial. 4ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2006. 
FIEDLER, A.J.C.B.P. Teorias existenciais fenomenológicas: o movimen to 
humanista em Psicologia e a terapia centrada na pessoa – TCP. De Carl R. 
Rogers. São Paulo: Edicon, 2013. 
PERLS, F. S. Isto é Gestalt. 7ª ed. São Paulo: Summus, 1997. 
 
 
NEUROPSICOLOGIA 
Carga horária: 34 hs 
 
Ementa 
Introdução à Neuropsicologia. Conceitos e áreas de atuação do neuropsicólogo. A 
avaliação neuropsicológica: objetivos, instrumentos, técnicas, testes e entrevistas. 
Laudos e pareceres. A reabilitação cognitiva. O trabalho com a família e com o 
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paciente. As alterações neurobiológicas e neuropsicológicas dos transtornos 
mentais.  
 
Bibliografia Básica 
ABRISQUETA-GOMES, J. Reabilitação Neuropsicológica: Abordagem 
interdisciplinar e modelos conceituais na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 
2012. 
FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L.F.; CAMARGO, C.H.P.; COSENZA, R.M. 
Neuropsicologia: teoria e prática. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
GIL, R. Neuropsicologia. 4ª ed. São Paulo: Santos, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
MIRANDA, M.C.; MUSZKAT, M.; MELLO, C.B. Neuropsicologia do 
Desenvolvimento: transtornos do neurodesenvolvimento. São Paulo: Rubio, 
2013. 
CAIXETA, M.; CESAR, F. Neuropsicologia dos Transtornos Mentais. Porto 
Alegre: Artes Méticas, 2007. 
MALLOY-DINIZ, L.F.; FUENTES, D.; MATTOS, P.; ABREU, N. E COLS. 
Avaliação Neuropsicológica. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 
 
ESTÁGIO BÁSICO III - INTERVENÇÃO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
Carga Horária:  91hs (51hs de supervisão e 40hs de estágio) 
 
Ementa 
A atenção psicossocial como área de intervenção da Psicologia. Estratégias 
individuais e coletivas de promoção da saúde mental. Desenvolvimento e 
implementação de um projeto de intervenção através de grupos em instituições de 
atenção psicossocial 
 
Bibliografia Básica 
CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS (CREPOP). Referência técnicas para atuação do psicólogas (os) 
no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Brasília, CFP, julho/2013. 
Disponível em: http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/11/CAPS_05.07.pdf  
MORRISON, J.  Entrevista inicial em saúde mental.  3ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
PALOMBINI, A.L.; MARASCHIN, C.; MOSCHEN, S. (ORGS). Tecnologias em 
rede: oficinas de fazer saúde mental. São Paulo: Sulina, 2012. 
  
Bibliografia Complementar 
BETARELLO, S.V. et. al. Fundamentos e Práticas em Hospital Dia e 
Reabilitação Psicossocial. Rio de Janeiro: Atheneu, 2008. 
CECÍLIO, L. C. O. (Org) Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo:  Editora 
Hucitec, 1999. 
CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS (CREPOP). Referência técnica para atuação do(a) psicólogo(a) no 
CRAS/SUAS / Conselho Federal de Psicologia (CFP). Brasília, CFP, 2007. 
Disponível em http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/artes-
graficas/arquivos/2008-CREPOP-CRAS-SUAS.pdf Acesso em 18/12/2016. 
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PSICOLOGIA DO TRABALHO E DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 
Carga Horária: 68hs 
 
Ementa 
Introdução à gestão de pessoas, temas da Psicologia Organizacional e do 
trabalho do âmbito individual, grupal, organizacional e ambiental. Redefinição da 
prática profissional dos psicólogos nas organizações. 
 
Bibliografia Básica 
BORGES, L.O.; MOURÃO, L. (ORGS). O trabalho e as organizações. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. 11ª ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2005. 
SIQUEIRA, M.M. (Org.). Novas medidas do comportamento organizacional: 
ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
BONFIM, M.C. & GONDIM, S.M.G. O trabalho emocional: demandas afetivas no 
exercício profissional. Salvador: Editora UFBA, 2010. 
BORGES-ANDRADE, J. E.; ABBAD, G.DA S; MOURÃO, L.. Treinamento, 
desenvolvimento e educação em organizações e trabalho: fundamentos para 
a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
ZANELLI, J.C.; BORGES-ANDRADE, J.E.; BASTOS, A.V.B. (ORGS). Psicologia, 
Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
 
LIBRAS I 
Carga Horária: 34 hs 
 
Ementa 
Introdução à Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Apresentação de conteúdos 
gerais relativos à comunicação visual e regras gramaticais específicas. Estudo da 
legislação específica. 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. A Educação dos Surdos. Guiseppe 
Rinalt (org.) Série Atualidades Pedagógicas, nº 4, Brasília: SEESP, 1997. 
CASTRO, A. R.; CARVALHO, I. S. Comunicação por língua brasileira de 
sinais: livro básico/Alberto Rainha de Castro e Ilza Silva de Carvalho.Brasília: 
2005. 
BRANDÃO, F. Dicionário Ilustrado de libras. São Paulo: Global, 2011. 
 
 
Bibliografia Complementar 
CICCONE, M. Comunicação total: estratégia e pessoa surda. Rio de Janeiro: 
Cultura Médica, 1990. 
OLIVER, S. Uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo, companhia das 
letras, 1998 

7º. SEMESTRE 
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PACHECO, J. Caminhos para a Inclusão: um guia para o aprimoramento da 
equipe escolar. São Paulo: Penso, 2007. 
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
Carga Horária:  34hs 
 
Ementa 
Fornecer a história de assistência de saúde e políticas nacionais de saúde no 
Brasil. Estruturação das instituições de saúde. Funcionamento das instituições de 
saúde. Atenção primária, secundária e terciária no Brasil. Conceito de saúde-
doença. Comportamento e saúde. Conceito de prevenção e promoção de saúde. 
Conceito de epidemiologia. 
 
 
Bibliografia Básica 
CAMPOS, G. W. S.; MYNAYO, M.C.S.; AKERMAN, M. (ORGS). Tratado de 
saúde coletiva. 4ª ed. São Paulo: Hucitec, 2009. 
LIMA, E.M.M.; CARDOSO, L.D.; ANTUNES, M.A.M. et.all. Políticas Públicas de 
Educação-Saúde: Diálogos, reflexões e práticas. 2ª ed. São Paulo: Alínea, 2013. 
LIMA, I.; PINTO, I.; PEREIRA, S. Políticas públicas e pessoa com deficiência: 
direitos humanos, família e saúde. Vitória: EDUFBA, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
BOCK, A.M.B. (ORG) Psicologia e compromisso social. São Paulo: Cortez 
editora, 2003. 
BRASIL. Ministério da Saúde. A Política de Saúde no Brasil nos anos 90: 
avanços e limites. Ministério da Saúde; elaborado por Barjas Negri.  Brasília: 
Ministério da Saúde, 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica .Série 
Pactos pela Saúde: Volume 4, Brasília: Ministério da Saúde, 2006 
 
 
PROCESSOS CLÍNICOS DA TEORIA PSICANALÍTICA II 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Aprofundamento do conhecimento sobre o processo clínico psicanalítico. O 
trabalho com a Transferência. Contratransferência e identificação projetiva. Os 
processos de pensamento. A psicanálise e os transtornos.  
 
Bibliografia Básica 
CAPER, R. Tendo a mente própria: uma visão Kleiniana do self e do objeto. São 
Paulo: Imago, 2002.  
FENICHEL, O. Teoria Psicanalítica das Neuroses: fundamentos e bases da 
doutrina psicanalítica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000.  
ZIMERMMAN, D. E. Manual de Técnica Psicanalítica: uma re-visão. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
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EIZIRIK, C. et al. Psicoterapia de Orientação Analítica. Porto Alegre: Artmed, 
2005. 
FREUD, S. A Divisão do Ego no Processo de Defesa. Obras Completas. Vol. 
XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 2009. 
______   Explicações, Aplicações e Orientações. Obras Completas, Rio de 
Janeiro: Imago, 2009. 
 ZIMERMAM, D. Fundamentos Psicanalíticos. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
 
PROCESSOS CLÍNICOS DA TEORIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL II 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Compreensão dos processos aplicativos em clínica segundo a abordagem 
cognitivo-comportamental. Fornecimento de técnicas voltadas para o 
desenvolvimento das atividades como diagnóstico, intervenções e modificações 
comportamentais e cognitivas. Estratégias e técnicas cognitivo-comportamentais 
para o tratamento dos principais transtornos mentais. Compreensão das 
particularidades dos tratamentos comportamentais e cognitivos apresentados em 
casos clínicos. 
 
 
Bibliografia Básica 
BECK, J. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
DOBSON, D,; DOBSON, K.S. A terapia cognitivo-comportamental baseada 
em evidências. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
WRIGHT, J,H,; RASCO, M.R.; THASE, M.E. Aprendendo a Terapia Cognitivo-
comportamental. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
ABREU, C. N. & GUILHARDI, H. Manual Prático de Técnicas em Terapia 
Comportamental e Cognitivo-Comportamental. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
LOMBARD-PLANET, V. L. C. WATANABE, O. M. (Org.) Psicologia 
Experimental: manual teórico e prático de análise do comportamento. 3ª. Ed. 
revista e ampliada.  São Paulo: Edicon, 2003. 
NAZARÉ, C.  Até onde o que você sabe sobre o behaviorismo é verdadeiro? 
respondendo as principais críticas direcionadas ao behaviorismo de 
Skinner. Santo André, SP: ESETec Editores Associados, 2004.     
 
PROCESSOS CLÍNICOS DA TEORIA EXISTENCIAL HUMANISTA II 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Fundamentos da Gestalt-terapia. Precursores. Princípios da Terapia Gestáltica. 
Mecanismos Neuróticos. Ciclo de Contato. Psicodiagnóstico. Gestalt-terapia com 
Crianças 
 
Bibliografia Básica 
BRUNS, M. A. de T. Psicologia e Pesquisa Fenomenológica. Campinas: 
Editora Alínea, 2003. 
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PERLS, F. S. Gestalt-Terapia Explicada. 10ª ed. São Paulo: Summus,1977. 
ROGERS, C. R. Tornar-se Pessoa. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
ANGERAMI-CAMON, V.A. Psicoterapia existencial. 4ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2006. 
FIEDLER, A.J.C.B.P. Teorias existenciais fenomenológicas: o movimen to 
humanista em Psicologia e a terapia centrada na pessoa – TCP. De Carl R. 
Rogers. São Paulo: Edicon, 2013. 
PERLS, F. S. Isto é Gestalt. 7ª ed. São Paulo: Summus, 1997. 
 
 
TRABALHO DE CURSO I 
Carga Horária:  34hs 
 
Ementa 
Etapas de um projeto de pesquisa, definição de hipóteses, métodos de pesquisa 
experimental e não experimental;  pesquisa bibliográfica, estudo de caso; técnicas 
e instrumentos de pesquisa (entrevista, questionário, análise documental); 
definição/critérios  de amostragem coleta e tratamento dos dados. 
 
Bibliografia Básica 
CAMPOS, L. F. L. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia. 4ª ed. 
Campinas: Alínea , 2008. 
COSTA, M.A.F.; COSTA, M.F.B. Projeto de pesquisa. São Paulo: Vozes, 2011. 
GIL, A C. Como elaborar Projeto de Pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 
2010. 
 
Bibliografia Complementar 
ECO, U. Como se faz uma Tese. 23ª ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2010. 
CRUZ, C;  RIBEIRO, U. Metodologia científica: Teoria e Prática . Rio de Janeiro: 
Axcel Books, 2003. 
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA: PSICOLOGIA DO ESPORTE 
Carga Horária: 34hs 
 
Ementa 
Psicologia do Esporte no Brasil e no mundo. Áreas, campos de atuação e 
produções científicas. O exercício e o bem estar psicológico. Esporte e 
desenvolvimento psicológico. Motivação. Emoção. Estresse. Agressividade. 
Overtraining. Aspectos cognitivos e processos de grupo: comunicação, liderança, 
coesão de grupo, sociometria. 
 
Bibliografia Básica 
MELLO, M.T. & TUFIK, S. Atividade física, exercício físico e aspectos 
psicobiológicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
SAMULSKI, D. Psicologia do Esporte: um manual para Educação Física, 
psicologia e fisioterapia. Barueri: Manole, 2009.  
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WEINBERG, R. S. & GOULD D. Fundamentos da psicologia do esporte e do 
exercício. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
BECKER, B.; SAMULSKI, D. Manual de treinamento psicológico para o 
esporte. Rio Grande do Sul: Edelbra, 1998. 
COHEN, M. Medicina do esporte. Barueri: Manole, 2008. 
DINIZ, D.P. Guia de qualidade de vida. Barueri: Manole, 2008. 
RAALT, J.L.V.; BREWER, B.W. Psicologia do Esporte. São Paulo: Método, 
2011. 
 
 
PSICOLOGIA E SEXUALIDADE 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Importância do estudo da sexualidade para o campo da Psicologia. Um olhar 
biológico: o funcionamento celular e a reprodução sexuada no processo evolutivo. 
Um olhar antropológico: a sexualidade em culturas primitivas. A sexualidade atual 
e suas transformações. Principais patologias. 
 
Bibliografia Básica 
DOLTO, F. Sexualidade feminina. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
GREGERSEN, E.S.P. Práticas sexuais: a história da sexualidade humana. São 
Paulo, Roca, 1983 
MAIA, A. C. B. Inclusão e sexualidade: na voz de pessoas com deficiência física. 
Curitiba: Juruá, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
ABDO, C.H.N. Sexualidade Humana e seus transtornos. 4ª ed. São Paulo: 
Lemos Editorial, 2012. 
BENTO, B. A reinvenção do corpo: a sexualidade e o gênero na experiência 
transsexual. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. 
CHAUÍ, M. Repressão Sexual: essa nossa (des) conhecida. 13ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2010. 
 
 
 
 
PROCESSOS DE INTERVENÇÃO FAMILIAR 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
Teorias gerais de sistemas e paradigmas. Família e sistema. Família e ciclo vital. 
Evolução psicoterápica na abordagem sistêmica familiar: estrutural, estratégica e 
multigeracional. A prática com famílias: anamnese. Instrumentos de diagnóstico: 
mapa estrutural, linha do tempo, genograma. Métodos e técnicas de intervenção 
familiar. 
 
Bibliografia Básica 

8º. SEMESTRE 
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CERVENY, C. M.O. A família como modelo: desconstruindo a patologia. São 
Paulo: Livro Pleno, 2000.  
OSÓRIO, L.C.; VALLE, M.E.P. Manual de terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
TAIBBI, R. Fazendo terapia familiar: habilidade e criatividade na prática clínica. 
2ª ed. São Paulo: Roca, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
CERVENY, C. M. O; BERTHOUD, C. M. E. (orgs). Família e ciclo vital: nossa 
realidade em pesquisa. São Paulo: Casa do psicólogo, 2010.  
HORTA, A. M. M.; FEIJÓ, M. R. (orgs). Sexualidade na família. São Paulo: 
Expressão e Arte, 2007. 
McGOLDRICK; M.; GERSON, R. PETRY, S. Genogramas: avaliação e 
intervenção familiar. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 
 
LIBRAS II 
Carga Horária: 34 hs 
 
Ementa 
A prática da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Apresentação de conteúdos 
gerais relativos a comunicação visual e regras gramaticais específicas. 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. A Educação dos Surdos. Guiseppe 
Rinalt (org.) Série Atualidades Pedagógicas, nº 4, Brasília: SEESP, 1997. 
CASTRO, A. R.; CARVALHO, I. S. Comunicação por língua brasileira de 
sinais: livro básico/Alberto Rainha de Castro e Ilza Silva de Carvalho.Brasília: 
2005. 
BRANDÃO, F. Dicionário Ilustrado de libras. São Paulo: Global, 2011. 
 
 
Bibliografia Complementar 
CICCONE, M. Comunicação total: estratégia e pessoa surda. Rio de Janeiro: 
Cultura Médica, 1990. 
OLIVER, S. Uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo, companhia das 
letras, 1998 
PACHECO, J. Caminhos para a Inclusão: um guia para o aprimoramento da 
equipe escolar. São Paulo: Penso, 2007. 
 
 
PROCESSOS DE GESTÃO 
Carga Horária: 68 hs 
 
Ementa 
Introdução à gestão de pessoas, o impacto do planejamento estratégico de RH no 
resultado das organizações; Modelos organizacionais: Organizações que 
aprendem (Learned Organization); Gestão por competências; Cultura e Mudanças 
Organizacionais; Gestão de Talentos e Universidades Corporativas. Plano de 
Carreira e Sucessão. 
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Bibliografia Básica 
GRAMIGNA, M. R. Modelo de competências e Gestão de Talentos. 2ª ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2007.  
VERGARA, S.C. Gestão de pessoas. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
HANASHIRO, D. M. M. ; TEIXEIRA,M.  L. M. e ZACARELLI, L. M. (orgs). Gestão 
do Fator Humano. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 9ª 
ed. São Paulo: Campus, 2009. 
FERRAZ, D.L.S.; OLTRAMARI, A.P.; PONCHIROLLI, O. (ORGS). Gestão de 
pessoas e relações de trabalho. São Paulo: Atlas, 2011. 
SOBOLL, L.A.; FERRAZ, D.L.S. (ORGS). Gestão de Pessoas: armadilhas da 
organização do trabalho. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
PSICOLOGIA E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
A relação deficiência e normalidade: seu significado social. Etiologia e 
características da condição de deficiência mental. Modos de conceituação, 
classificação e prevenção da deficiência mental. As diferentes necessidades 
especiais e os tipos de intensidades de apoio. O diagnóstico multidisciplinar da 
deficiência mental. Família, educação, profissionalização, sexualidade e 
integração da pessoa portadora de necessidades especiais. A atuação do 
psicólogo junto ao portador de necessidades especiais. A situação atual da 
educação especial. 
 
Bibliografia Básica 
BEAUDOIN, M.N.; TAYLOR, M. Bullying e desrespeito: como acabar com essa 
cultura na escola. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
MOREIRA, L.C.; STOLTZ, T. Altas Habilidades/Superdotação, Talento, 
Dotação e Educação. Curitiba: Juruá, 2012. 
SMITH, D.D. Introdução à Educação Especial: ensinar em tempos de inclusão. 
5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
COLL, C.; MARCHESI, A.; PALACIOS, J. e cols. Desenvolvimento psicológico 
e educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas 
especiais. V. 3. 2ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2004. 
MACHADO, R. Educação Especial na escola inclusiva: políticas, paradigmas e 
práticas. São Paulo: Cortez, 2010. 
ZABALA, A.; ARNAU, L. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
 
 
PSICOLOGIA HOSPITALAR 
Carga Horária:  51hs 
 
Ementa 
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A inserção do psicólogo no ambiente hospitalar. Saúde e integralidade. Histórico 
da Psicologia hospitalar. Atividades do psicólogo no hospital: intervenções em 
âmbito clínico e institucional. A doença, o sofrimento e a morte na instituição. O 
processo saúde-doença no âmbito familiar e nas relações interprofissionais da 
saúde. 
 
Bibliografia Básica 
ANGERAMI-CAMON, V. A . (ORG). Psicologia da saúde: um novo significado 
para a prática clínica. São Paulo: Cangade Learning, 2011. 
BELLKISS, W. R. Princípios para a prática da psicologia Clínica em hospitais. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
LANGE, E. S. N. Contribuições da psicologia hospitalar: desafios e 
paradigmas. São Paulo: Vetor, 2008 
 
Bibliografia Complementar 
ANGERAMI-CAMON, V. A.; et. All. Psicologia Hospitalar: teoria e prática. 2ª ed.  
São Paulo: Pioneira, 2009. 
KUBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. 9ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. 
SMAEL, S.M.C.; SANTOS, J.X.A. Psicologia hospitalar: sobre o 
adoecimento..articulando conceitos com a prática clínica.São Paulo: Atheneu, 
2013. 
 
 
PSICODIAGNÓSTICO 
Carga horária: 68hs 
 
Ementa 
O processo psicodiagnóstico e a exclusividade do psicólogo. Etapas do processo 
psicodiagnóstico: rapport, anamnese, entrevista, definição do objeto e dos 
instrumentos, avaliação, devolução e elaboração do laudo. Diferença entre 
parecer, laudo e atestado de acordo com as resoluções do CFP. O 
psicodiagnóstico nos diferentes contextos: clínica, concursos públicos, 
organizações, hospitais, etc. 
 
Bibliografia Básica 
CRUZ, R.M.; ALCHIERI, J.C. Avaliação Psicológica: conceitos, métodos e 
instrumentos. São Paulo: Casa do psicólogo, 2004. 
CUNHA, J.A. Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
 
Bibliografia Complementar 
ANASTASI, A. Testagem Psicológica. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
ARZENO, M.E.G. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 
HUTZ, C.S. Avanços em avaliação psicológica e neuropsicológica de 
crianças e adolescentes. São Paulo: Casa do psicólogo, 2010. 
 
 
TRABALHO DE CURSO II 
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Carga Horária: 51hs 
 
Ementa 
Execução do projeto de pesquisa organizado na disciplina Trabalho de Curso 
(TC) I, de acordo com a escolha do aluno. Elaboração orientada de revisão de 
literatura, coleta de dados, análise dos dados, considerações finais. Construção e 
apresentação de monografia. 
 
Bibliografia Básica 
CAMPOS, L. F. L. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia. 4ª ed. 
Campinas: Alínea , 2008. 
COSTA, M.A.F.; COSTA, M.F.B. Projeto de pesquisa. São Paulo: Vozes, 2011. 
GIL, A C. Como elaborar Projeto de Pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 
2010. 
 
Bibliografia Complementar 
ECO, U. Como se faz uma Tese. 23ª ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2010. 
CRUZ, C;  RIBEIRO, U. Metodologia científica: Teoria e Prática . Rio de Janeiro: 
Axcel Books, 2003. 
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
 
PSICOLOGIA JURÍDICA 
Cargo Horário: 51hs 
 
Ementa 
A interface da Psicologia com o Direito. A Psicologia à luz do Direito e da Lei. 
Conceituação e formas de atuação da Psicologia Jurídica. Ética e o trabalho na 
vara de família e no juizado de menores. Laudos psicológicos no contexto jurídico. 
Saúde mental: imputabilidade, encarceramento, etc. Mediação. Formas de 
comunicação e linguagem jurídica. Trabalho com agentes penitenciários. 
Violência familiar. Justiça Restaurativa.  
 
Bibliografia Básica 
CARVALHO, M.C.N.; MIRANDA, V.R. (ORGS). Psicologia Jurídica: temas de 
aplicação. Curitiba: Juruá, 2007. 
CRUZ, R.M.; ROVINSKI, S.L.R. Psicologia Jurídica: perspectivas teóricas e 
processos. São Paulo: Vetor: 2009. 
MIRA Y LOPES, E. Manual de Psicologia Jurídica. São Paulo: LZN Editora, 
2008. 
 
Bibliografia Complementar 
FIORELLI, J.O.; MANGINI, R.C.R. Psicologia Jurídica. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
GONÇALVES, H. S.; BRANDÃO, E. P. (ORG.). Psicologia Jurídica no Brasil. 
Rio de Janeiro: Nau, 2008. 
TABORDA, J. G. V.; CHALUB, M.; ABDALLA FILHO, E. Psiquiatria Forense. 2ª 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 
 

9º. SEMESTRE 

ÊNFASE – PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 
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Carga horária: 280hs 
 
Ementa 
Triagem de pacientes e encaminhamento para os serviços que se fizerem 
necessários.  Desenvolvimento do processo psicodiagnóstico, com entrevista, 
anamnese; escolha, aplicação e análise dos instrumentos psicológicos, com 
posterior encaminhamento e elaboração de laudo. Intervenção psicoterapêutica 
individual de acordo com a abordagem escolhida (Psicanálise ou Cognitivo-
comportamental)  e intervenção em psicoterapia familiar. 
 
 
Bibliografia Básica 
CORDIOLLI, A. (Org). Psicoterapias: abordagens atuais. 3ª. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2007. 
CUNHA, J.A. Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
PEREIRA, R. A. As cenas temidas do psicoterapeuta iniciante: a construção 
do papel profissional do psicoterapeuta. São Paulo: Ágora, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
FIORINI ,H. J. Teoria e técnica de psicoterapias. São Paulo: Martins Fontes. 
2004. 
LACHAL, M. R. M. C. As psicoterapias: modelos, métodos e indicações. 
Petrópolis: Vozes, 2008. 
OSÓRIO, L.C.; VALLE, M.E.P. Manual de terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ementa 
Desenvolvimento de diagnóstico, elaboração de projeto de intervenção e 
implementação do projeto em instituições escolares e organizacionais. 
Atendimento a pacientes e familiares em instituições hospitalares e de atenção 
psicossocial, por meio de intervenção grupal ou individual. 
 
Bibliografia Básica 
ANGERAMI-CAMON, V. A.; et. All. Psicologia Hospitalar: teoria e prática. 2ª ed.  
São Paulo: Pioneira, 2009. 
CAMPOS, R. H. F. (ORG). Psicologia social comunitária: da solidariedade à 
autonomia. Petrópolis: Vozes, 2003. 

9º. SEMESTRE 

ÊNFASE II – PSICOLOGIA E PROCESSOS GRUPAIS E INSTITUCIONAIS 
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DEL PRETTE, Z.A P. Psicologia Escolar e Educacional: Saúde e qualidade de 
Vida. 4ª ed. Campinas: Alínea, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
CAMPOS, G. W. S.; GUERRERO, A. V. P. (Org.). Manual de práticas em 
atenção básica: saúde ampliada e compartilhada. São Paulo: Hucitec, 2011. 
GUZZO, R.S.L. Psicologia Escolar: desafios e bastidores na educação pública. 
São Paulo: Alínea/Átomo, 2014. 
SMAEL, S.M.C.; SANTOS, J.X.A. Psicologia hospitalar: sobre o 
adoecimento..articulando conceitos com a prática clínica. São Paulo: Atheneu, 
2013. 
 

 
 
 
 
 

 
Carga horária: 280hs 
 
Ementa 
Triagem de pacientes e encaminhamento para os serviços que se fizerem 
necessários.  Desenvolvimento do processo psicodiagnóstico, com entrevista, 
anamnese; escolha, aplicação e análise dos instrumentos psicológicos, com 
posterior encaminhamento e elaboração de laudo. Intervenção psicoterapêutica 
individual de acordo com a abordagem escolhida (Psicanálise ou Cognitivo-
comportamental)  e intervenção em psicoterapia familiar. 
 
Bibliografia Básica 
CORDIOLLI, A. (Org). Psicoterapias: abordagens atuais. 3ª. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2007. 
CUNHA, J.A. Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
PEREIRA, R. A. As cenas temidas do psicoterapeuta iniciante: a construção 
do papel profissional do psicoterapeuta. São Paulo: Ágora, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
FIORINI ,H. J. Teoria e técnica de psicoterapias. São Paulo: Martins Fontes. 
2004. 
LACHAL, M. R. M. C. As psicoterapias: modelos, métodos e indicações. 
Petrópolis: Vozes, 2008. 
OSÓRIO, L.C.; VALLE, M.E.P. Manual de terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10º. SEMESTRE 

ÊNFASE – PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 

10º. SEMESTRE 

ÊNFASE – PSICOLOGIA E PROCESSOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO 

DA SAÚDE E COMUNIDADE 
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Ementa 
Desenvolvimento de diagnóstico, elaboração de projeto de intervenção e 
implementação do projeto em instituições escolares e organizacionais. 
Atendimento a pacientes e familiares em instituições hospitalares e de atenção 
psicossocial, por meio de intervenção grupal ou individual. 
 
Bibliografia Básica 
ANGERAMI-CAMON, V. A.; et. All. Psicologia Hospitalar: teoria e prática. 2ª ed.  
São Paulo: Pioneira, 2009. 
CAMPOS, R. H. F. (ORG). Psicologia social comunitária: da solidariedade à 
autonomia. Petrópolis: Vozes, 2003. 
DEL PRETTE, Z.A P. Psicologia Escolar e Educacional: Saúde e qualidade de 
Vida. 4ª ed. Campinas: Alínea, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
CAMPOS, G. W. S.; GUERRERO, A. V. P. (Org.). Manual de práticas em 
atenção básica: saúde ampliada e compartilhada. São Paulo: Hucitec, 2011. 
GUZZO, R.S.L. Psicologia Escolar: desafios e bastidores na educação pública. 
São Paulo: Alínea/Átomo, 2014. 
SMAEL, S.M.C.; SANTOS, J.X.A. Psicologia hospitalar: sobre o 
adoecimento..articulando conceitos com a prática clínica. São Paulo: Atheneu, 
2013. 
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