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1. Apresentação 

 

1.1 Contextualização da FCC 

Dados da Mantenedora:  

Nome: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE COROMANDEL 

CNPJ: 03.327.571/0001-23 

End.: Av: Adolfo Timóteo da Silva,433 

Cidade: Coromandel  UF: MG CEP: 38550-000 

Fone: 34-3841-3410 http://fcc.edu.br/ 

E-mail: secretaria@fcc.edu.br 

 

Dados da Mantida:  

Nome: FACULDADE CIDADE DECOROMANDEL 

CNPJ: 03.327.571/0001-23 

End.: Av: Adolfo Timóteo da Silva,433 

Cidade: Coromandel UF: MG CEP: 38550-000 

Fone: (34) 3841-3410 http://fcc.edu.br/ 

E-mail: secretaria@fcc.edu.br 

 

Dados de Identificação do Curso: 

Curso:  Psicologia 

Coordenador: Larissa Isaura Gomes 

Município de Funcionamento Coromandel/ MG 

Diploma Conferido: Bacharelado  

Modalidade: Presencial 

Prazo para integralização 10 a 16 Semestres 

Carga horária do curso: 4.580 horas 

Regime Letivo: Semestral 

Turnos de Oferta: Noturno 

Vagas Ofertadas: 100 

 

MISSÃO DA FCC: 

Formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável 

da região na qual está inserida, através de uma proposta filosoficamente 

transformadora e libertária, atuando de forma solidária e efetiva garantindo a 

mailto:secretaria@fcc.edu.br
mailto:secretaria@fcc.edu.br
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universalização e a equidade na prestação de serviços visando à busca 

constante da excelência educacional.  

 

1.2. Dados Socioeconômicos da Região e Justificativa para criação 

do curso: 

Na atualidade, entre diferentes possibilidades de crescimento e expansão 

da FCC desponta o presente projeto de criação do Curso de Bacharelado em 

Psicologia, que contribui para a diversificação das modalidades de ensino na 

Instituição.  

A proposta é apropriada devido a Faculdade possuir infraestrutura, com 

estrutura física e recursos humanos existentes, que devem ser aproveitados, 

potencializados e ampliados para garantir a qualidade do ensino na instituição 

pública e atender as demandas educacionais em sua área de abrangência. 

A decisão de criar o curso de Bacharel em Psicologia decorreu pelo 

compromisso desta Instituição de contribuir para o desenvolvimento do ser 

humano e da sociedade brasileira, buscando colaborar com o desenvolvimento 

científico, social, tecnológico e, formação de um profissional altamente 

qualificado e sensível à função social da Psicologia e à problemática social. Com 

atuação direcionada para um maior atendimento às comunidades locais e 

regionais e comprometido com a atualização de práticas psicológicas voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida de indivíduos, grupos e organizações. 

Justifica-se também, pela crescente demanda do mercado de trabalho na 

região e em todo o país, bem como dos avanços pelos quais, o mundo 

globalizado constantemente passa nas diversas áreas.  

Com sua consequente expansão populacional, a implantação do Curso 

de Bacharel em Psicologia tem se revestido de grande importância, 

principalmente como um meio eficaz de atendimento às necessidades de 

planejamento, execução e avaliação de programas comunitários de saúde, 

educação, trabalho, lazer e segurança da região. Tendo a racionalidade e a 

organização didático-pedagógica como metas prioritárias, ao definir a 

concepção, os objetivos e os princípios norteadores do Curso de Psicologia, a 

Faculdade Cidade de Coromandel procurou adequá-las à realidade da 

sociedade a qual está inserida, respondendo às suas carências e anseios a partir 

de uma visão do ser humano como sujeito, agente e objeto maior de sua ação. 
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Ainda levou-se em conta o número alunos que cursam o ensino médio e 

que ao terminar o mesmo, vão para outra região à procura desse curso, 

provocando a uma grande evasão dos jovens da região, que na maioria das 

vezes não retornam por motivos de adaptação do local e porque já conseguiram 

empregos na área de atuação.  

Consciente de que formar para a cidadania é condição indispensável para 

despertar a consciência dos alunos para a responsabilidade social e para uma 

atitude radical de luta contra os fatores desencadeadores de ações que 

acentuam as desigualdades sociais, o curso constantemente reavalia e redefine 

seu papel, procurando identificar oportunidades de realizar projetos comunitários 

que tenham significado para a região. Dessa forma, o Curso de Psicologia da 

FCC se mantém fiel à proposta de executar atividades que tenham em vista uma 

troca necessária para o ensino-serviço, construindo práticas pedagógicas que 

levem o aluno em formação a empenhar-se pelo bem comum, diagnosticar 

problemas e elaborar estratégias de intervenção viáveis no cenário em que atua.  

Dessa necessidade, surge o curso para suprir a demanda sócio regional, 

tendo como objetivo principal à formação de profissional de nível superior, com 

capacidade para desempenho profissional técnico-científico e de atuação como 

agente social comprometido com a promoção do desenvolvimento sustentável e 

da contínua melhoria de técnicas agrícolas e do meio ambiente. A expectativa é 

que a formação de Psicólogos possa atender à demanda biopsicossocial e à 

melhoria da qualidade de vida da população em sua área de abrangência.  

Somando a isso, há preocupação com uma formação globalizada e crítica 

para os envolvidos no processo, de forma que seja permitido o exercício da 

cidadania como sujeitos de transformação da realidade, com respostas para os 

grandes problemas atuais. 
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Características Regionais de Coromandel 

 

 
Município 

 
População 
2010 

 
Área da 

unidade 
territorial (km²) 

Densidade 
demográfica 

(hab/km²) 

Coromandel 27.547 3.313,116 8,31 

Fonte: IBGE/Cidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 

mesorregiões do estado brasileiro de Minas Gerais. Nela estão inseridas duas 

das dez regiões de planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a 

do Alto Paranaíba.  É formada pela união de 66 municípios agrupados em sete 

microrregiões, localizada na região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 

habitantes, bem como uma área de 90.545 km², equivalente a 15,4% do território 

mineiro.  

Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do 

terceiro maior contingente populacional e da segunda maior área. Segunda 

maior economia do estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual.  Faz 

fronteira a norte com o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com 

Ribeirão Preto, com São José do Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e 

com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com a Central Mineira e com o Oeste de 

Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul.  

A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus 

municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, 

Patos de Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é 

o maior município do interior mineiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_Mineiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Parana%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Goiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Ribeir%C3%A3o_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Jos%C3%A9_do_Rio_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_e_Sudoeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Central_Mineira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_de_Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parana%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uberl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uberaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patos_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ituiutaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arax%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patroc%C3%ADnio


12 

 

Evolução Populacional 

 

Evolução Populacional 

Ano Coromandel Minas 
Gerais 

Brasil 

1991 24.954 15.743.152 146.825.475 

1996 25.823 16.567.989 156.032.944 

2000 27.452 17.891.494 169.799.170 

2007 27.392 19.273.506 183.987.291 

2010 27.547 19.597.330 190.755.799 

Fonte: IBGE/Cidades 

 

Fonte: IBGE – CENSO 2010 

 

 

Número de Escolas por Nível 

Variável Coromandel Minas Gerais Brasil 

Fundamental 12 108,44 1.340,77 

Médio 6 30,69 279,93 

Fonte: IBGE/Cidades 
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PIRÂMIDE ETÁRIA 

Idade Coromandel Minas Gerais Brasil 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 836 793 649.660 627.206 7.016.614 6.778.795 

5 a 9 anos 944 927 726.034 702.961 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 anos 1.110 1.132 858.109 830.051 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 anos 1.111 1.115 868.022 851.253 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 anos 1.087 1.043 874.104 859.390 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 anos 1.115 1.030 851.586 853.105 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 anos 1.059 1.037 790.229 805.450 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 anos 1.057 1.116 694.342 722.116 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 anos 1.176 1.047 671.738 702.039 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 anos 1.039 968 628.195 666.388 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 anos 915 832 548.830 584.829 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 anos 780 726 441.415 479.714 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 anos 622 537 339.165 376.212 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 anos 441 454 251.626 290.172 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 anos 313 336 191.852 233.376 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 anos 182 230 129.276 168.843 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 anos 100 165 76.292 112.030 668.589 998.311 

85 a 89 anos 55 70 34.862 56.569 310.739 508.702 

90 a 94 anos 12 24 12.469 24.269 114.961 211.589 

95 a 99 anos 2 6 3.332 7.576 31.528 66.804 

Mais de 100 anos 1 2 739 1.904 7.245 16.987 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 
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Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade 

agropecuária, e a do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para 

as agroindústrias. O Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado 

em 2009 era de 42,897 bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da 

Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. A mesorregião participa com 

16,57% do PIB estadual e com 1,74% do PIB nacional. E o em PIB per capita de 

20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais). 

Educação Superior 

Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da 

implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com 

que a Educação Superior só se desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, 

porém, viveu o boom educacional do final dos anos sessenta, com a 

implantação de diversas instituições privadas de Educação Superior.  

A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência 

econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência 

de diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação 

Superior integra varias IES em uma área que as separa em no máximo 200 

km, para onde convergem alunos de toda a região que aspiram desenvolver 

seus conhecimentos culturais, científicos e profissionais. 

Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos 

acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Parana%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_Mineiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
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contribuir com eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio 

social. 

 

1.3 Histórico da Faculdade Cidade de Coromandel 

 

TRAJETÓRIA DA FACULDADE 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC) é um estabelecimento de 

ensino superior, mantido pela Associação Educacional de Coromandel, CNPJ nº 

03.327.571/0001-23, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 

sede na Avenida Adolfo Timóteo da Silva, 433, Brasil Novo, no Município de 

Coromandel - MG, CEP: 38550-000, Estado de Minas Gerais, com seu estatuto 

registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Comarca de 

Coromandel, no livro nº 384, Páginas nº 084, em 17 de fevereiro de 1999. O 

funcionamento da IES foi autorizado pela portaria nº 2.076, de 21 de dezembro 

de 2000, com publicação no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2000 

como Instituição de Ensino Superior dedicada à graduação, pós-graduação, 

pesquisa, extensão, cursos sequenciais, tecnológicos, à distância. 

O início das atividades da IES ocorreu no ano de 2001 com a aprovação 

pelo DEPES/SESu/ MEC, dos cursos de Bacharelado em Administração, 

Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Letras e Pedagogia, com 

início em 2002, todos já reconhecidos pelo MEC. Em 2004, iniciou-se o curso de 

Enfermagem buscando atender a demanda da região que na época não havia 

profissionais em número suficiente com este curso superior para suprir as 

necessidades da região. Em 2006 iniciou-se os cursos de Pós-Graduação com 

os Cursos de Educação Especial, Metodologia do Ensino Superior e 

Psicopedagogia. No ano de 2010, foram oferecidos os cursos de Especialização 

“Lato sensu” em “Didática e Metodologia do Ensino Superior”, “Gestão em 

Finanças, Marketing e Pessoas” e “Saúde Pública, do Trabalhador e PSF” e em 

2011, os cursos de “Educação Especial na Perspectiva da Inclusão e LIBRAS - 

Língua Brasileira de Sinais” e “MBA em Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos, Finanças e Marketing”. No ano de 2012 iniciou-se o Curso de 

Bacharel em Engenharia Agronômica, ajudando na formação de profissionais 

ligados à agricultura. Em 2014 foi aprovado o curso Tecnólogo em Análise e 
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Desenvolvimento de Sistemas visando utilização modernas ferramentas 

computacionais, bem como métodos e técnicas avançadas para projetos 

aplicados durante todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas e também 

aprovado o curso de Bacharel em Medicina Veterinária que apresenta 

habilidades para desenvolver ações no âmbito de seus campos específicos de 

atuação em saúde animal, clínica e cirurgia veterinária; saneamento e Medicina 

Veterinária preventiva; saúde pública e inspeção e tecnologia de produtos de 

origem animal; zootecnia, produção e reprodução animal; ecologia e proteção ao 

meio ambiente .Em  2016 Bacharel em Psicologia  que almeja  a formação de 

profissionais que irão trabalhar com competências e habilidades no dia a dia do 

exercício do profissional da psicologia em diferentes contextos .Em 2.017 inicia-

se o curso de  Bacharel em Ciências Contábeis que vislumbra atender um 

mercado de trabalho contabilista permitindo que ele tenha formação geral e 

especializada sem comprometer o espaço de atuação. Todos estes cursos foram 

estruturados de acordo com a Portaria de Credenciamento nº. 2.076 de 

21/12/2000, Publicado no Diário Oficial da União nº. 247-E de 26/12/2000 e 

conforme a Resolução CNE/CES nº 01, de 03 de Abril de 2011 e as diretrizes 

pertinentes a cada curso. A Faculdade Cidade de Coromandel tem como missão: 

formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da 

região na qual está inserida, através de uma proposta filosoficamente 

transformadora e libertária, atuando de forma solidária e efetiva garantindo a 

universalização e a equidade na prestação de serviços visando a busca 

constante da excelência educacional.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional atende às exigências do 

Sistema Federal de Ensino contido na Lei 9.394 e no Decreto 3.860/2001, como 

também fixa base para as ações planejadas pela instituição, subsidiando cada 

vez mais novas práticas que venham suprir as carências profissionais e 

mercadológicas as quais estão inseridas a IES. 

 

1.4. Ato Autorizativo anterior ou Ato de Criação 
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PORTARIA N°- 35, DE 1° DE MARÇO DE 2016. 

 

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso 
da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 
2012, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas 
alterações, e a Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007, 
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, resolve: 

                
  Art. 1º Ficam autorizados os cursos superiores de graduação, conforme 

planilha anexa, ministrados pelas Instituições de Ensino Superior, nos termos do 
disposto no artigo 35, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo 
Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. 

 
                 Parágrafo único: as autorizações a que se refere esta Portaria 

são válidas exclusivamente para os cursos ministrados nos endereços citados 
na planilha anexa. 

 
                 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 
 

 

Nº de 

ordem 

 

Registro e-

MEC nº 

 

Curso 

Nº de 

vagas 

totais 

anuais 

 

Mantida  

 

Mantenedora 

 

Endereço de 

funcionamento do 

curso 

 

5 

 

201413864 

 

PSICOLOGIA  

(Bacharelado) 

 

100 

(cem) 

 

FACULDADE 

CIDADE DE 

COROMANDEL 

ASSOCIAÇÃO 

EDUCACIONAL 

DE 

COROMANDEL 

– AEC 

AVENIDA ADOLFO 

TIMÓTEO DA 

SILVA, 433, BRASIL 

NOVO, 

COROMANDEL/MG 

 
1.5. Contextualização do Curso 

PORTARIA N 35, DE 1º DE MARÇO DE 2016 

Nome do Curso e a Modalidade: Psicologia 

 

Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Coromandel 

 

Endereço de Funcionamento do Curso: Av: Adolfo Timóteo da Silva, 
Brasil Novo– Coromandel – MG. 

 

Número de Vagas Autorizadas: 100 

 

Carga Horária Total do Curso:   5.000 horas 
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Tempos para Integralização: 10 a 16 Semestres 

 

Coordenação do Curso: Larissa Isaura Gomes  
 
 

1.6 Organização Didático Pedagógica 

 

Contexto Educacional 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel, mantida pela Associação 

Educacional de Coromandel, é Instituição Educacional, que tem na sua missão 

a Educação Superior pautada em profissionais que contribuam com o 

desenvolvimento sustentável da região. 

 

Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Coromandel 

são: 

 Valorizar a vida em todas as suas formas; 

 Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal; 

 A busca da verdade; 

 Contribuir com o crescimento da comunidade; e  

 Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma 

sociedade mais justa e fraterna. 

 

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade 

de Coromandel, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. 

Os princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação 

pessoal com uma formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, da Faculdade Cidade de 

Coromandel, foi pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação 

Superior: 

 

1. A formação humana; 

2. A formação específica; 

3. A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias. 
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1.7 Concepção do Curso 

 

O Curso de Psicologia da Faculdade Cidade de Coromandel será 

permanente e prioritariamente pensado como importante parte das políticas de 

promoção do progresso e do bem-estar (ambos em sentidos amplos) da 

população da cidade e as situadas no seu entorno. 

O compromisso com a sociedade na qual se insere o curso de Psicologia 

da FCC e a responsabilidade social é, em primeiro lugar, mas não 

exclusivamente, compromisso com o estudante: o estudante, em todos os 

aspectos e orientações, será o centro de convergência das preocupações 

didático-disciplinares da faculdade, concedendo-se a ele não só participação na 

vida acadêmica, como também envolvimento na solução de problemas da 

região. A ele se reservarão, além dos direitos prescritos no campo jurídico, os 

indispensáveis do campo pedagógico para maximização de seu desempenho 

escolar. 

Ensino e extensão, cada uma a seu modo, serão parte integrante do 

processo de educação permanente para cumprimento satisfatório de sua função, 

desenvolver ampla discussão em torno de seu papel na promoção da educação 

permanente e de suas relações com a sociedade. 

A formação de psicólogo, delimitada pelo compromisso social, permitiu 

uma ampliação da inserção da Psicologia na sociedade, um reconhecimento da 

profissão e fortalecimento de seus campos de atuação. 

Além destes princípios, a indissociabilidade entre ensino, como princípio 

pedagógico; a substituição da rigidez curricular dos cursos, tradicionalmente 

alicerçados por esteiras de disciplinas, caracterizado por relativa flexibilidade e 

liberdade; o reconhecimento de que a produção de conhecimento demanda 

intercâmbio e trabalho coletivo permanente, com a compreensão de que as 

“unidades” acadêmicas de produção de conhecimento não atuam isoladamente, 

mas como grupo de trabalho, que se relaciona com unidades congêneres, seja 

pela troca de informações impressas ou eletrônicas ou por meio de publicação 

científica, seja pela participação em congressos e similares ou por conferências 

gerais, de alcance nacional e internacional, seja por visitas a laboratórios ou 

outros espaços de pesquisa. 
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O curso de Bacharel em Psicologia da Faculdade Cidade de Coromandel, 

tem como objetivo, desafiar, através do oferecimento de uma formação que 

possibilite a definição de um perfil profissional adequado ao mercado de trabalho 

atual, contemplando, ao mesmo tempo, a Psicologia como ciência e profissão. 

Forma de acesso ao curso 

O acesso ao Curso será através de processo seletivo aberto através de 

Edital, no qual constarão as respectivas vagas, os prazos, a documentação 

exigida, os critérios de classificação, desempate e demais informações úteis. Por 

ser curso de formação Superior será estritamente necessário para matrícula no 

curso comprovante de conclusão do ensino médio. 

As matrículas serão efetuadas nos meses que antecedem o início das 

aulas podendo prolongar-se, caso haja vagas até o início do período letivo. Os 

períodos de matrículas serão divulgados com antecedência aos interessados, 

através de comunicados. 

Em caso de haver vagas remanescentes ao processo seletivo a instituição 

poderá emitir declaração de vagas para alunos oriundos de outras instituições 

de ensino superior, desde que estes atendam aos requisitos necessários 

especificados na legislação vigente e/ou para pessoas portadoras de diplomas 

de cursos superiores. 

As matrículas serão recebidas pelos funcionários da Secretaria da 

Instituição, os quais verificarão se os requisitos e a documentação estão de 

acordo com as normas regimentais.  
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Sistema de Avaliação do Projeto do curso 

Objetivando uma melhor qualidade de ensino, uma integração dos 

conteúdos programáticos das disciplinas que compõem as diretrizes curriculares 

dos cursos oferecidos pela Instituição, uma conscientização da necessidade de 

se auto avaliar, pretende a Faculdade Cidade de Coromandel, desde o início de 

seu funcionamento, envolver-se e preocupar-se com um programa de Avaliação 

Institucional. 

O Programa de Avaliação Institucional a ser implantado pela Faculdade 

seguirá as linhas delineadas pelo ENADE e visará a transformar o dia a dia da 

Instituição em momentos de pesquisa institucional permanente através da 

avaliação, incluindo tanto o campo acadêmico e o administrativo. 

A avaliação institucional ora proposta terá como finalidade primordial o 

autoconhecimento e a tomada de decisões na perspectiva de desenvolver 

educação superior de qualidade e compromisso. 

A Faculdade constituir-se-á numa Instituição de Ensino que buscará 

sempre o aperfeiçoamento de suas metas e atualização de seus objetivos, 

considerando sempre as peculiaridades locais, do Estado de Minas Gerais, 

respeitando a cultura, as crenças e a economia regional, bem como a 

necessidade de qualificar profissionais para serem inseridos no mercado de 

trabalho local, nacional e internacional, por isso, desde a sua implantação, a 

Instituição adotará o Programa de Avaliação Institucional, que lhe oferecerá 

indicadores para a revisão das ações e do redirecionamento das estratégias de 

atuação. Será esse programa, a base para o planejamento e a gestão 

institucional e instrumento de acompanhamento contínuo do desempenho 

acadêmico e processo sistemático de informações à sociedade. 

O objetivo primeiro do Programa é acompanhar passo a passo o processo 

de implantação da Faculdade e, depois, implementá-lo revendo e aperfeiçoando 

o seu projeto pedagógico e sócio político, garantido, assim, uma melhoria na 

qualidade de ensino, conhecendo como se realizam e se inter-relacionam as 

funções de ensino, iniciação à pesquisa e extensão. Pelo autoconhecimento, a 

Instituição identificará os acertos e as ineficiências, as vantagens, 

potencialidades e as dificuldades; envolvendo-se num processo de reflexão 
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sobre as causas das situações positivas e das negativas, assumindo assim a 

direção efetiva da melhor gestão política-acadêmica da Faculdade como um 

todo. 

O conhecimento das estratégias, que derem certo, norteará as decisões 

no sentido de disseminá-las, generalizando o bom desempenho. Por outro lado, 

as formas de ações que não apresentarem resultados satisfatórios serão 

modificadas, buscando alternativas para novos caminhos, sendo o Programa de 

Avaliação Institucional da Faculdade ponto de partida para os ajustes 

necessários. 

 

1.8 Políticas Educacionais no Âmbito do Curso: 

 

A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as 

propostas relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-

se com os órgãos Administrativos de apoio, que conforme o organograma da 

Instituição contemplam todas as necessidades institucionais e legais incluso no 

PDI. Os órgãos de Colegiado Superior de Cursos estão funcionando 

normalmente com seus membros designados por portaria e através da 

realização de reuniões que vem ocorrendo frequentemente determinadas pelo 

regimento e demais normas. 

A gestão institucional está em consonância com as atividades da 

Instituição, com os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas 

as exigências e metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), 

compondo parte das decisões institucionais e das determinações do MEC. 

A Faculdade Cidade de Coromandel conta com uma CPA atuante junto 

as diferentes representatividades a que se destina, onde anualmente, aplicam-

se questionários estruturados dentro das 10 dimensões as quais são 

contempladas pelo MEC. Os questionários são analisados por esse órgão 

consultivo que apontadas as fragilizadas existentes na IES, busca-se mapeá-las 

e passando-as ao CONSUAD e que busca atender de todas as fragilidades 

medidas saneadoras de forma a possibilitar e integrar o processo de ensino 

aprendizagem. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que 

permite uma postura que contemple essa nova realidade político educacional, 
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caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e 

orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo 

à mera organização de componentes administrativos, mas sim, em um 

planejamento estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas ações a 

serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 04(quatro) anos.  

A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e 

adequou-se. A educação por sua vez, é responsável pela formação de 

conhecimento científico, pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, 

convicções as quais levam a crítica reflexiva que proporciona a evolução da 

sociedade. 

A FCC não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu 

desenvolvimento, levando em conta as características e as tendências do meio 

na qual está inserida. Uma vez que ela tem uma apreciável força de impacto 

sobre os rumos, o destino institucional e da comunidade. Nesse contexto, as 

características e as tendências do meio, alteram e transformam a realidade da 

instituição, rapidamente e faz necessárias as adaptações, para galgar às 

transformações de forma criativa e crítica, assumindo, com certa dose de risco, 

o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que 

marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional. 

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro 

de uma instituição de Ensino Superior é inseparável da visão própria de seu 

corpo gestor e de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de 

planificação do seu PDI e para que esta tenha procedência e utilidade, as 

sugestões e as propostas que não sejam marcadas pela artificialidade.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de 

assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e 

nacional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir: 

 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus 

cursos, realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP, 

através dos resultados obtidos pela IES no ENADE; 

 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da 

CPA (Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através 

de representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos 
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e membros da sociedade, onde através de reflexões críticas, 

analisam o desenvolvimento da instituição; 

 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo 

técnico administrativo da instituição e NDE, composto por docentes 

onde através da discussão coletiva, analisam documentos e 

diretrizes descrevem caminhos e objetivos a serem alcançados 

para a maior significação do ensino e da formação dos discentes 

da instituição; 

 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, 

derivadas do contexto interno, consideradas capazes de afetar a 

situação da Instituição nos próximos anos. 

 

1.8.1 Política de Educação Ambiental da Instituição 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade.  

A educação ambiental deve ser considerada uma ação educativa 

constante pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de 

sua realidade global e das relações entre o homem e o meio.  

Política Ambiental é um conjunto de ações ordenadas e práticas tomadas 

por empresas e governos com o propósito de preservar o meio ambiente e 

garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. Ela deve ser norteada por 

princípios e valores ambientais que levem em consideração a sustentabilidade.  

Estas políticas são importantes instrumentos para a garantia de um futuro 

com desenvolvimento e preservação ambiental. São de extrema importância 

para o combate ao aquecimento global do planeta, redução da poluição 

ambiental e consequentemente a melhoria da qualidade de vida da população 

de forma geral. 

A Política Ambiental possui a função de orientar, ordenar e nortear a 

instituição em seus princípios éticos e de responsabilidade ambiental, que, 
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consequentemente, se transformam em uma preocupação para com a própria 

comunidade acadêmica e com a sociedade.  

A criação dessa política encontra-se inserida na própria visão de futuro da 

FCC segundo seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Tal objetivo encontra-

se, por sua vez, totalmente contextualizado com a preocupação nacional e 

internacional de conservação e uso racional de recursos naturais.  

A Faculdade Cidade de Coromandel compreende a importância da 

mobilização da comunidade acadêmica para reflexões que envolvem questões 

relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as coordenações de cursos da 

instituição, juntamente com a Direção Geral da IES, elaboraram uma proposta 

de Educação Ambiental de acordo com os princípios de qualidade, ética, bem 

como com a legislação específica, incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, 

proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, permitindo atividades de 

conservação da biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, de manejo 

sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a partir 

de uma visão mais globalizada da questão ambiental como propiciadora do pleno 

exercício da cidadania.  

A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do 

conhecimento, mas na valorização e resgate do conhecimento prévio, 

possibilitando uma aprendizagem significativa, na qual se aproximam os 

conceitos com a realidade da comunidade. 

A problemática em relação ao meio ambiente e seu processo de 

degradação tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões entre os vários 

segmentos sociais, na mídia e recentemente tem sido objeto de políticas públicas 

voltadas, principalmente, ao processo educacional. Neste contexto, várias ações 

foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a 

instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio 

Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática 

ambiental foi inserida como conteúdo transversal em todas as disciplinas do 

currículo escolar. Diante disso, a FCC iniciou um trabalho em conjunto com 

representantes da comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma 

proposta de educação ambiental voltada para a realidade regional, contando 

com a participação de professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A 
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possibilidade de integrar diferentes cursos superiores e preparar uma proposta 

a partir da realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade 

justificou plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona 

ensino, extensão e iniciação científica. 

 

1.8.2 Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior 

 

A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida 

e para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma 

de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis 

regionais, nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a 

todos(as), adota em sua missão e em todos regulamentos e ações que norteiam 

e efetivam suas ações práticas educativas para a defesa e aplicação na vida 

cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e 

coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais 

e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim de garantir a igualdade e de 

defesa da dignidade humana, com a finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, independente da área de estudo ou 

formação. 

Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e 

multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como 

norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos: I -

dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização 

das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V -democracia na 

educação, posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 1/2012. 

Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI - 

transversalidade, vivência e globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.  

 

Os princípios supracitados são articulados nas dimensões: 
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I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;  

II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 

cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  

III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 

níveis cognitivo, social, cultural e político;  

IV -desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; 

e  

V -fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 

humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de direitos.  

Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, 

promovendo diálogo com segmentos em situação de exclusão social e 

movimentos sociais, atuando assim com ações efetivas na formação de uma 

sociedade mais cidadã e responsável, junto a região onde atua, divulgando 

inclusive, pelos mais diversos meios midiáticos, os resultados e experiências 

vivenciados e obtidos. 

Vale lembrar a Missão da IES: “Formar profissionais que contribuam para 

o desenvolvimento sustentável da região na qual está inserida, através de uma 

proposta filosoficamente transformadora e libertária, atuando de forma solidária 

e efetiva garantindo a universalização e a equidade na prestação de serviços 

visando à busca constante da excelência educacional. PDI (2016 a 2020).  

 

Iniciação Científica (Pesquisa) 

 

No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de 

saberes e ações no campo da EDH através de apoio a investigações 

especializadas focando na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, 

igualdade e liberdade. Além de propostas de iniciação científica em questões 

ambientais, do afrodescendente indígena, memória do patrimônio cultural, 

gestões especificas de ações sociais e demais atividades que possam se tornar 

de referência para o desenvolvimento de outros projetos. 
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Atividades de Extensão 

 

São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da 

IES com a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos 

que a mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao 

ambiente escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em 

termos de políticas em prol dos direitos humanos. 

 

Gestão 

 

Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão 

organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando 

processos de violações através de ouvidorias, representação institucional e 

intervenção social junto ás esferas públicas de cidadania, com participação da 

IES em conselhos, comitês, fóruns de direito e políticas públicas além da 

participação em projetos sociais principalmente relacionados a saúde proposto 

pelo governo federal e que muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos 

mesmos por falta de colaboradores com experiência ou conhecimento de gestão.  

Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a 

EDH como parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos 

não será possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação 

Completa e Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES 

com a cultura e política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem 

estar de todos, salientando que outras formas de problemas com o avanço das 

tecnologias (bullying, invasão de privacidade), também terão de ser repensadas 

para a manutenção destes direitos. 

 

1.8.3 Politica Afrodescendente e Indígena 

 

Para a execução da politica na Faculdade Cidade de Coromandel a 

mesma inseriu em todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e 

Indígena”. A instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e 

africana através de seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos 

que visam discutir a temática não somente com a comunidade acadêmica, mais 
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com a sociedade como um todo, através dos convênios que busquem o 

intercâmbio de conhecimento, possibilitando ao aluno um maior contato com a 

cultura tanto indígena quanto africana.  

Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos 

sociais, gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, 

promover e implementar as recomendações contidas nos pareceres do 

Conselho Nacional de Educação com relação à educação para as relações 

étnico-raciais e educação indígena. 

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Psicologia. 

 

1.8.4 Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

 

O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas 

nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia, 

onde se inclui um tripé de características: dificuldade de comunicação, de 

interação social, interesse e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. 

Dentro do quadro do autismo, existem vários graus de comprometimento dos 

sintomas, tornando mais ou menos severa a situação do indivíduo que possuir 

esta síndrome. Dentre os graus de severidade, propõe-se um indivíduo de 

comprometimento maior, outro intermediário e o terceiro com comprometimento 

mais discreto.  

A Faculdade Cidade de Coromandel preocupa-se com a temática e 

trabalha em sala de aula práticas pedagógicas que visam à redução das 

barreiras à participação e à aprendizagem desses alunos, mostrando a 

importância da mediação e destacando o ensino superior como um espaço 

privilegiado, sendo o professor como elemento essencial para o acesso à 

aprendizagem.  

A FCC conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o 

aluno autista, oferecendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas 

periodicamente palestras e seminários que abordam a temática para toda a 

comunidade acadêmica. Os professores das diversas áreas deverão trabalhar o 
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tema de forma transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando os 

mesmos a pesquisar e se informar mais sobre o assunto.  

Neste contexto a FCC está propondo desenvolver uma política de 

acompanhamento e auxílio ao autista e não apenas a transmissão de conteúdos 

numa disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em questão.  

 

1.9. Objetivos do Curso 

 

A FCC preza por uma formação pautada na atuação ética e profissional 

de seus acadêmicos: 

I - construção e desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia; 

II - compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude 

do fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e 

sociais; 

III - 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; 

IV - compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e 

políticos do País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão; 

V - atuação em diferentes contextos, considerando as necessidades sociais e os 

direitos humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos 

indivíduos, grupos, organizações e comunidades; 

VI - 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; 

VII - aprimoramento e capacitação contínuos. 

 

Competências Gerais 

 

Ao longo do curso, as disciplinas integradas possibilitarão a formação em 

Psicologia tem por objetivos gerais dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício de sua profissão. 

As competências, básicas, devem se apoiar nas habilidades de: 
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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. 

 

Competências e Habilidades Específicas: 

 

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; 

 

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; 

(*) CNE/CES Resolução 8/2004 Diário Oficial da União, Brasília, 18 de maio de 

2004, Seção 1, p. 16 

 

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; 

 

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; 
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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; 

 

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. 

 

1.10.  Perfil Profissional do Egresso 

 

O perfil profissional do egresso do curso de PSICOLOGIA formado pela 

Faculdade Cidade de Coromandel constitui de princípios gerais que visa à 

formação generalista, abrangente e pluralista, com ênfase na Psicologia e nos 

Processos Clínicos; Psicologia e Processos Educativos; Psicologia e 

Processos de Gestão; e Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção 

da Saúde. Para que trabalhado este pensamento profissional, a Faculdade 

Cidade de Coromandel proporcionará ao formando à propiciação de 

experiências significativas, instrumentalizando os para melhor aplicar à realidade 

os conhecimentos adquiridos e proceder a intervenções mais eficazes no 

exercício profissional da PSICOLOGIA, desenvolvendo a capacidade de diálogo 

e de trabalho multiprofissional. 

Baseado em tais premissas e fundamentado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, instituídas pelo Conselho 

Nacional de Educação Câmara de Educação Superior através da Resolução nº 

05 de 15 de março de 2011, o Curso de PSICOLOGIA – FCC assume como 

diretriz a formação do psicólogo voltado para a atuação profissional, para a 

pesquisa e para o ensino de Psicologia e estabelecendo normas para o projeto 

pedagógico complementar para a Formação de Professores de Psicologia, tendo 

como compromisso assegurar aos formandos as condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento de seu potencial para, o aprofundamento preconizado 
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para o Psicólogo exigirá o aprimoramento de competências e habilidades para, 

dentre outras: 

 Analisar a Psicologia como campo de conhecimento, e os seus desafios 

teóricos e metodológicos contemporâneos; 

 Formular questões de investigação científica em Psicologia; 

 Problematizar o conhecimento científico disponível em um domínio da 

Psicologia, como fonte para avaliar e delimitar questões significativas de 

investigação; 

 Planejar estratégias para encaminhamento das questões de investigação 

coerentes com pressupostos teóricos e epistemológicos; 

 Definir e utilizar procedimentos e instrumentos para a coleta de 

informações; 

 Elaborar e utilizar procedimentos apropriados de investigação para 

análise e tratamento de dados de diferentes naturezas; 

 Consolidar decisões relativas ao processo de investigação em projetos de 

pesquisa, articulando elementos conceituais, metodológicos e recursos 

necessários; 

 Redigir relatório de pesquisa dentro de normas academicamente 

reconhecidas; 

 Planejar estratégias de intervenção diante do diagnóstico obtido através 

da investigação, pautada em pressupostos científicos epistemológicos; 

 Estimular a capacidade didática pedagógica, para o ensino de psicologia. 

 

 Naturalmente este perfil definirá um profissional com as 

competências abaixo: 

 

a) Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios 

contemporâneos; 

b) Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os 

seus agentes sociais; 

c) 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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d) 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; 

e) Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

em Psicologia, tendo em vista a sua pertinência; 

f) Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e 

afetiva, em diferentes contextos; 

g) Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de 

indivíduos, de grupos e de organizações; 

h) Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças 

individuais e socioculturais dos seus membros; 

i) Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos 

processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar; 

j) Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de 

vínculos interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 

k) 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; 

l) Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

m) Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras 

comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

n) Apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 

o) Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação 

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

 

 As áreas de Atuação dos Profissionais: 

 

As áreas de atuação deste profissional formado em PSICOLOGIA pela 

Faculdade Cidade de Coromandel serão diversificadas, podendo atuar em 

consultórios, clínicas especializadas, hospitais, creches, escolas, empresas, 

associações profissionais e esportivas e comunitárias, organizações 

governamentais e não-governamentais planejadoras e executoras das políticas 

públicas, órgãos da justiça e da administração penitenciária, institutos de 
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pesquisa, organizações de publicidade e propaganda, vislumbrando seu registro 

no Conselho Regional de Psicologia. 

 

1.11 . Estrutura Curricular 

 

A proposta curricular presente pressupõe a organização do processo de 

ensino de tal forma que seja garantida a relação entre teoria e prática, ou seja, 

onde se possa relacionar os conteúdos de ensino e as experiências vivenciadas 

pelos alunos durante as práticas, adotando uma atitude interdisciplinar diante do 

conhecimento e incentivo à investigação para a descoberta de soluções. 

A implementação desse currículo propõe uma estrutura curricular em que 

o processo deve estar centrado no aluno, e o foco seja a aprendizagem e não o 

ensino. 

Nesse caso, o professor é um facilitador no processo ensino-

aprendizagem, porém o foco deverá ser na qualidade do aprendizado do aluno 

e não no conteúdo de maneira isolada. 

O objetivo da estrutura curricular proposta é garantir a capacitação de 

profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, 

famílias e comunidades. Em todas as decisões ocorridas ao longo do processo 

de criação curricular, quanto aos princípios norteadores para a formação do 

Psicólogo, ficaram evidentes as seguintes questões.  

Primeiramente, pode-se destacar a preocupação em formar futuros 

profissionais com conhecimentos amplos o suficiente para atuarem como 

psicólogos, nos mais diversos lugares e situações, o que descaracterizava uma 

formação especializada. O limite desta amplitude dar-se-ia pela efetiva 

possibilidade de existir o aprofundamento dos conhecimentos oferecidos. Estes 

conhecimentos, por sua vez, estariam parametrizados por uma perspectiva 

científica, o que na visão institucional, garantiria a apropriação do conhecimento, 

a sua crítica e, caminhos para a produção de outros novos. Ou seja, o curso 

deverá dar conta de propiciar condições para o exercício de duas grandes 

habilidades complementares traduzidas como o "pensar cientificamente" e o 

"saber fazer pesquisa". 
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Os conhecimentos a serem oferecidos devem superar a dicotomia entre 

teoria e prática. Assim proporcionar ao aluno do curso uma interação que 

envolva desde o início de sua formação acadêmica, aquilo que posso estar 

entrosado com a relevância da teoria e a pratica, proporcionando ao aluno, um 

saber psicológico profissional.  Uma das possibilidades para esta superação 

estaria colocada na contextualização histórica e metodológica dos 

conhecimentos e na sua relevância social. 

Por ser um curso de Psicologia, a FCC tem o foco de manter o 

oferecimento de encaminhamento a essas questões, uma vez que a IES entende 

que os esforços da coordenação e mesmo de professores em sala de aula, não 

serão suficientes para minimizar a influência desses fatores pessoais no 

desenvolvimento acadêmico desses alunos. Nessas condições, não pode 

prescindir de um Serviço de Orientação Acadêmica que se desdobre do futuro 

trabalho de orientação, e que será, utilizado pelos demais alunos dos outros 

cursos da Faculdade Cidade de Coromandel. 

Entende-se que este projeto pedagógico que se constitui, levando em 

consideração o contexto político e socioeconômico; as reflexões da categoria ao 

nível nacional; a história e o momento atual do curso necessitam de um currículo 

que seja representativo dessas diferentes dimensões.  

Com base neste acúmulo de dados e discussões, na proposta da 

reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharel em Psicologia, o 

Núcleo Docente Estruturante propôs na estruturação da matriz curricular que 

contextualize o curso de Psicologia da Faculdade Cidade de Coromandel, em 

segmentos de práticas envolvidas perante o Parecer CNE/CES 05/2011 levando 

em consideração a busca para formação de profissionais voltados para a prática 

psicológica, para a pesquisa e para o ensino de Psicologia (Art. 3). Espera-se 

deste profissional uma compreensão diversificada dos fenômenos psicológicos 

e do ser humano mediante sua complexidade e multideterminação, uma postura 

crítica sobre os aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos, em âmbitos 

local, regional e/ou nacional. Estabelecer um Núcleo Comum da Formação em 

Psicologia procurando garantir uma concepção profissional homogênea para 

todo o País, propiciando um mínimo de conteúdos básicos teóricos e práticos 

necessários a qualquer profissional da área de psicologia (Art. 7). Enquanto 

eixos norteadores (Art. 5) para formação em Psicologia:  
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 Fundamentos Epistemológicos e Históricos; 

 Fundamentos Teóricos-Metodológicos; 

 Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional; 

 Fenômenos e Processos Psicológicos; 

 Interfaces com Campos afins do Conhecimento; 

 Práticas Profissionais; 

 

A estrutura curricular do curso de Psicologia da Faculdade Cidade de 

Coromandel está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

mantendo-se atenta as ênfases de formação na Psicologia e Processos 

Clínicos; Psicologia e Processos Educativos; Psicologia e Processos de 

Gestão; e Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde e 

poderá ser modificada conforme a necessidade do curso não deixando de 

cumprir as exigências do MEC, mantendo a flexibilidade, a interdisciplinaridade, 

com aulas teóricas e práticas e carga horária compatível. Além das abordagens 

das disciplinas optativas: Biologia e Genética Humana, Neuropsicologia, 

Psicologia e Primeiros Socorros, Direitos Humanos e a Prática do Psicólogo, 

Psicologia do Esporte, Libras, Dilemas Contemporâneos da Profissão, Educação 

Ambiental. 

 

1.11.1 Organização Curricular 

 

A proposta curricular presente pressupõe a organização do processo de 

ensino de tal forma que seja garantida a relação entre teoria e prática, ou seja, 

onde se possa relacionar os conteúdos de ensino e as experiências vivenciadas 

pelos alunos durante as práticas, adotando uma atitude interdisciplinar diante do 

conhecimento e incentivo à investigação para a descoberta de soluções. 

A implementação desse currículo propõe uma estrutura curricular em que 

o processo deve estar centrado no aluno, e o foco seja a aprendizagem e não o 

ensino. Nesse caso, o professor é um facilitador no processo ensino-

aprendizagem, porém o foco deverá ser na qualidade do aprendizado do aluno 

e não no conteúdo de maneira isolada. 
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A pretensão da estrutura curricular proposta é garantir a capacitação de 

profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, 

famílias e comunidades. Em todas as decisões ocorridas ao longo do processo 

de criação curricular, quanto aos princípios norteadores para a formação do 

Psicólogo, ficaram evidentes as seguintes questões.  

Primeiramente, pode-se destacar a preocupação em formar futuros 

profissionais com conhecimentos amplos o suficiente para atuarem como 

psicólogos, nos mais diversos lugares e situações, o que descaracterizava uma 

formação especializada. O limite desta amplitude dar-se-ia pela efetiva 

possibilidade de existir o aprofundamento dos conhecimentos oferecidos. Estes 

conhecimentos, por sua vez, estariam parametrizados por uma perspectiva 

científica, o que na visão institucional, garantiria a apropriação do conhecimento, 

a sua crítica e, caminhos para a produção de outros novos. Ou seja, o curso 

deverá dar conta de propiciar condições para o exercício de duas grandes 

habilidades complementares traduzidas como o "pensar cientificamente" e o 

"saber fazer pesquisa". 

Os Conhecimentos a serem oferecidos devem superar a dicotomia entre 

teoria e prática. Assim proporcionar ao aluno do curso uma interação que 

envolva desde o início de sua formação acadêmica, aquilo que posso estar 

entrosado com a relevância da teoria e a pratica, proporcionando ao aluno, um 

saber psicológico profissional.  Uma das possibilidades para esta superação 

estaria colocada na contextualização histórica e metodológica dos 

conhecimentos e na sua relevância social. 

Por este ser um curso de Psicologia, a FCC tem a pretensão de manter o 

oferecimento de algum encaminhamento a essas questões, uma vez que a IES 

cogita que os esforços da coordenação e mesmo de professores em sala de 

aula, não serão suficientes para minimizar a influência desses fatores pessoais 

no desenvolvimento acadêmico desses alunos. Nessas condições, não pode 

prescindir de um Serviço de Orientação Acadêmica que se desdobre do futuro 

trabalho de orientação, e que será, utilizado pelos demais alunos dos outros 

cursos da Faculdade Cidade de Coromandel. Entende-se que este projeto 

pedagógico que vem se constituindo, levando em consideração o contexto 

político e socioeconômico; as reflexões da categoria ao nível nacional; a história 
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e o momento atual do curso necessitam de um currículo que seja representativo 

dessas suas diferentes dimensões.  

Com base neste acúmulo de dados e discussões, na proposta da 

reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, o Núcleo Docente 

Estruturante propôs na estruturação da matriz curricular que contextualize o 

curso de Psicologia da Faculdade Cidade de Coromandel, em segmentos de 

práticas envolvidas perante o Parecer CNE/CES 05/2011 levando em 

consideração a busca contribuir para formação de profissionais voltados para a 

prática psicológica, para a pesquisa e para o ensino de Psicologia (Art. 3). 

Espera-se deste profissional uma compreensão diversificada dos fenômenos 

psicológicos e do ser humano mediante sua complexidade e multideterminação, 

uma postura crítica sobre os aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos, 

em âmbitos local, regional e/ou nacional. Estabelecer um Núcleo Comum da 

Formação em Psicologia procurando garantir uma concepção profissional 

homogênea para todo o País, propiciando um mínimo de conteúdos básicos 

teóricos e práticos necessários a qualquer profissional da área de psicologia (Art. 

7). Enquanto eixos norteadores (Art. 5) para formação em Psicologia:  

 Fundamentos Epistemológicos e Históricos; 

 Fundamentos Teóricos-Metodológicos; 

 Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional; 

 Fenômenos e Processos Psicológicos; 

 Interfaces com Campos afins do Conhecimento; 

 Práticas Profissionais; 

 

A estrutura curricular do curso de Psicologia da FCC está em consonância 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais Nº. 05/2011, tendo como ênfases a 

Psicologia e os Processos Clínicos abrangendo as disciplinas: Análise do 

Comportamento Psicologia Cognitiva; Psicologia Fenomenológica Existencial; 

Introdução a Psicanálise; Psicopatologia I; Psicopatologia II; Teorias e Técnica 

Psicoterápicas Integrada I; Teorias e Técnica Psicoterápicas Integrada II; 

Técnica Psicoterápica Especifica; Técnicas de Exames Psicológicos I; Técnicas 

de Exames Psicológicos II; Psicodiagnóstico; Psicopatologia Infantil; Psicologia 

da Personalidade; Questões Éticas e Normativas em Psicologia; Métodos de 

Exploração e Diagnóstico em Psicologia; Estágios em Psicologia Clínica I e II; 
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Supervisão Aplicada a Psicologia Clínica I e II; Psicologia e Processos 

Educativos abrangendo as disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento I; 

Psicologia do Desenvolvimento II; Psicologia Escolar I; Psicologia Escolar II; 

Neuropsicologia; Libras; Cultura Afrodescendente Brasileira, Dinâmica de Grupo 

e Técnicas Vivenciais; Didática; Estágio Básico I e Supervisão Aplicada ao 

Estágio Básico I; Estágio Institucional em Psicologia Institucional I e II; 

Supervisão Aplicada em Psicologia Institucional I e II; Psicologia e Processos 

de Gestão abrangendo as disciplinas: Psicologia Social I; Psicologia Social II; 

Seleção e Orientação Profissional; Psicologia Organizacional e do Trabalho I; 

Psicologia Organizacional e do Trabalho II; Saúde Mental no Trabalho; e 

Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde abrangendo as 

disciplinas: Promoção e Psicologia da Saúde; Psicologia Terceira Idade; 

Psicoterapia de Grupo; Psicoterapia Psicodramática; Psicologia da Sexualidade 

e Relações de Afeto; Saúde Mental e Contemporaneidade; Psicossomática; 

Psicologia do Transito; Psicologia e Primeiros Socorros; Psicologia do Esporte; 

Estágio Básico II e Supervisão Aplicada em Estágio Básico II; Estágio 

Institucional em Psicologia Institucional I e II; Supervisão Aplicada em Psicologia 

Institucional I e II. Além das abordagens das disciplinas Optativas: Biologia e 

Genética Humana, Neuropsicologia, Direitos Humanos e Atuação do Psicólogo, 

Psicologia e Primeiros Socorros, Psicologia do Esporte, Libras, Dilemas 

Contemporâneos da Profissão, Educação Ambiental.  

 

 

1.12 Conteúdos Curriculares 

 

A estrutura curricular do curso está em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, e poderá ser modificada conforme a necessidade do 

curso não deixando de cumprir as exigências do MEC, mantendo a flexibilidade, 

a interdisciplinaridade, com aulas teóricas e práticas e carga horária compatível. 

O curso de PSICOLOGIA – FCC para que possa atingir o perfil profissional 

desejado foi planejado o desenvolvimento de competências interdisciplinares 

com base nos eixos e nas ênfases para melhor organização conforme 

orientações do NDE foram eleitos sete programas de desenvolvimento 

acadêmico, que contemplem as propostas: 
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Interfaces do Conhecimento – Programa Básico Geral 

 

 Anatomia Humana Geral 

 Aspecto Filosófico na Psicologia 

 Aspectos Socio-Antropológico na Psicologia 

 História da Psicologia Geral e no Brasil 

 Português Instrumental 

 Neuroanatomia 

 Psicofisiologia Humana 

 Métodos de Investigação Científica  

 Iniciação Científica 

 Sustentabilidade e Ambiente Saudáveis  

 Psicofarmacologia 

 Psicologia: Ciência e Profissão 

 Psicologia Geral e Ética em Psicologia 

 Biologia e Genética Humana 

 LIBRAS 

 Cultura Afrodescendente Brasileira 

 Dilemas Contemporâneos da Profissão 

 Estatística Aplicada a Psicologia 

 Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

 Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Psicologia e os Processos Clínicos – Programa em Psicologia Clínica 

 

 Análise do Comportamento  

 Psicologia Cognitiva 

 Psicologia Fenomenológica Existencial 

 Introdução a Psicanálise 

 Psicopatologia I 

 Psicopatologia II 

 Teorias e Técnica Psicoterápicas Integrada I 

 Teorias e Técnica Psicoterápicas Integrada II 

 Técnica Psicoterápica Especifica 

 Técnicas de Exames Psicológicos I 

 Técnicas de Exames Psicológicos II 

 Psicodiagnóstico 

 Psicopatologia Infantil 

 Psicologia da Personalidade 

 Questões Éticas e Normativas em Psicologia 

 Métodos de Exploração e Diagnóstico em Psicologia 
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Psicologia e os Processos Educativos – Programa em Psicologia Escolar 

 

 Psicologia do Desenvolvimento I 

 Psicologia do Desenvolvimento II 

 Psicologia Escolar I 

 Psicologia Escolar II 

 Neuropsicologia 

 Dinâmica de Grupo e Técnicas Vivenciais 

 Didática 

 

Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde – Programa 

em Psicologia da Saúde 

 

 Promoção e Psicologia da Saúde 

 Psicologia Terceira Idade 

 Psicoterapia de Grupo 

 Psicoterapia Psicodramática 

 Psicologia da Sexualidade e Relações de Afeto 

 Saúde Mental e Contemporaneidade 

 Psicossomática 

 Psicologia do Transito 

 Psicologia e Primeiros Socorros 

 Psicologia do Esporte 

 

 

Psicologia e Processos de Gestão - Programa em Psicologia Social, 

Organizacional e do Trabalho 

 

 Psicologia Social I 

 Psicologia Social I 

 Seleção e Orientação Profissional 

 Psicologia Organizacional e do Trabalho I 

 Psicologia Organizacional e do Trabalho II 

 Saúde Mental no Trabalho 

 

Práticas Investigativas – Programa de Estágio Básico 

 

 Estágio Básico I 

 Ênfase em observação e percepção. 

 Estágio Básico II 

 Habilidades de Entrevista  

 

Práticas Profissionais – Programa de Estágio Profissionalizante 
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 Eixo Psicologia Clínica Infantil e Adolescente e Adulto 

 Psicanálise 

 Fenomenológico Existencial 

 Cognitivo-Comportamental 

 

 Eixo Psicologia Aplicada 

 Psicologia Social, Organizacional do Trabalho 

o Promoção Social 

 Psicologia Organizacional e do Trabalho  

o Orientação Profissional e Vocacional 

o Recursos Humanos/ Gestão de Pessoas 

 

 Eixo Psicologia Institucional  

 Psicologia Comunitária, Saúde e Educação 

 Psicologia da Saúde 

o Atendimento Psicológico Domiciliar 

o Plantão Psicológico 

o Triagem 

o Psicodiagnóstico 

o Psicoterapia de Grupo 

o Psicologia Hospitalar 

 Psicologia Escolar 

 

Componentes Curriculares 
Carga 

Horária 
Percentual 

 
Conteúdos curriculares de natureza científico 

cultural 3840 horas 75,3% 

 
 

Conteúdos Optativos 
 120 horas 2,4% 
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1.13.  Metodologia 

 

Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE 

COROMANDEL estão norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à 

obtenção do perfil desejado do egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE 

COROMANDEL, busca uma proposta metodológica que privilegie a qualificação 

do aluno, sem, no entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar 

e estabelecer por si soluções inovadoras, não só para a organização em que 

trabalha, mas também para a comunidade em que vive a sociedade de um modo 

geral.  

A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a 

contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido 

um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.  

O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais 

que devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis 

ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses elementos 

 
 

Estágio Curricular Supervisionado 
 840 horas 16,8% 

 
 

Atividades Extra-Curriculares 
200 horas 5,2% 

TOTAL 5000 horas 100% 
 

Carga Horária Total em Horas Curriculares (hora-
relógio)  

 h/c 
 

100% 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO:  
Mínimo de 08(oito) semestres 04 (quatro) anos e  
Máximo de 14 (quatorze) semestres 07 (sete) anos 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_oriental
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exerce uma rede de influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas 

características. 

Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante 

efetivo do processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o 

professor é um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do 

conhecimento; que o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão 

pelo aluno das informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção 

das variáveis ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima 

organizacional da Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de 

todos os fatores do processo. 

No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que 

estas são as formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos 

conteúdos, com a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto 

pedagógico. Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados no 

ensino por professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes, 

planejadas e controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e específicos 

propostos, algum nível de generalização.  

De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, aplica 

metodologias modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo 

com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como exemplos 

podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido, 

dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros. 

Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a 

criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para 

os problemas organizacionais. 

Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e 

tecnológicos, utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições 

previamente planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, 

seja pela apresentação ou representação de aspectos da realidade 

concernentes ao currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que 

permitiriam uma relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico 

e o espaço sociocultural. Como meios pode-se citar o aparato tecnológico 

oferecido pela FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, como laboratório de 
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informática, com acesso à Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca 

adequada, entre outros. 

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais 

complexo, nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades. 

1.14. Projeto Complementar de Formação de Professores de Psicologia 

A formação de Professores de Psicologia tem por objetivo complementar a 

formação dos Psicólogos, articulando os saberes específicos da área com os 

conhecimentos didáticos e metodológico, para atuar na construção de políticas 

públicas de educação, na educação básica no nível médio, cursos 

profissionalizantes e em cursos técnicos na educação continuada, assim como 

em contextos de educação informal. Bem como, possibilitar os 

comprometimentos com as transformações políticos sociais e inclusiva; 

estimular valores de práticas solidarias afim de promover o pensamento crítico, 

criativo e reflexivo. 

Para cumprimento da Resolução Nº. 05 de 15/03/2011, em anexo encontra-

se o Projeto Pedagógico Complementar de Formação de Professores de 

Psicologia. 

 

1.15 Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

Estágio Supervisionado e Prática Profissional 

 

O estágio Supervisionado constitui parte essencial deste currículo. Ele é 

o elo de ligação da aprendizagem teórico/prática com atuação assistida por 

docentes das instituições onde os estágios estarão sendo realizados. Os 

estágios possuem legislações próprias respeitando as cargas horárias previstas 

em nível de Ministério e Conselhos. 

O Estágio Supervisionado caracterizado como Núcleo Prático 

Profissionalizante, possui um professor responsável, que acompanha um grupo 

de alunos orientando-os, ensinando-os e supervisionando-os no exercício e 
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prática da sua profissão. A esses professores daremos a denominação de 

Supervisores de Estágio. 

As atividades desenvolvidas nas áreas de estágio recebem sua 

fundamentação teórica de forma sistematizada, em atividades teóricas-práticas, 

de ensino e pesquisa culminando com o exercício do aluno de Psicologia, 

supervisionado pelo Docente da instituição, o preceptor, que avalia o formando 

em Psicologia em todas as etapas do estágio. 

Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de formação, 

programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente da 

instituição formadora, e procuram assegurar a consolidação e a articulação das 

competências estabelecidas. 

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. 

Os estágios supervisionados devem se estruturar em dois níveis –básico 

e específico – cada um com sua carga horária própria. 

O estágio supervisionado básico incluirá o desenvolvimento de práticas 

integrativas das competências e habilidades previstas no núcleo comum. 

Cada estágio supervisionado específico incluirá o desenvolvimento de 

práticas integrativas das competências, habilidades e conhecimentos que 

definem cada ênfase proposta pelo projeto de curso. 

Os estágios básico e específico deverão perfazer, ao todo, pelo menos 

15% (quinze por cento) da carga horária total do curso. 

As atividades de estágio supervisionado devem ser documentadas de 

modo a permitir a avaliação, segundo parâmetros da instituição, do 

desenvolvimento das competências e habilidades previstas. 

A instituição poderá reconhecer atividades realizadas pelo aluno em 

outras instituições, desde que essas contribuam para o desenvolvimento das 

habilidades e competências previstas no projeto de curso. 

O estágio Supervisionado constitui parte essencial deste currículo. Ele é 

como ponte que liga a aprendizagem teórico/prática com atuação assistida por 

Curso de Psicologia das instituições onde os estágios estarão sendo realizados. 
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O que caracteriza sua orientação diante dos PROGRAMAS DE ESTÁGIOS 

SUPERVISIONADOS: 

 

 Eixo Psicologia Clínica 

 Psicanálise 

 Fenomenológico Existencial 

 Cognitivo-Comportamental 

 Clínica Infantil 

 Clínica Adolescente e Adulto 

 Psicodiagnóstico 

 

 Eixo Psicologia Aplicada 

 Psicologia Social, Organizacional do Trabalho 

 Psicologia Social 

o Promoção Social 

 Psicologia Organizacional e do Trabalho  

o Orientação Profissional e Vocacional 

o Recursos Humanos/ Gestão de Pessoas 

 

 Eixo Psicologia Institucional  

 Psicologia Comunitária, Saúde e Educação 

 Psicologia da Saúde 

o Atendimento Psicológico Domiciliar 

o Plantão Psicológico 

o Triagem 

o Psicoterapia de Grupo 

o Psicologia Hospitalar 

 Psicologia Escolar 

 

O Estágio Supervisionado será desenvolvido em empresas de qualquer 

nível ou área, escolas de educação infantil, nível fundamental, médio e superior, 

particular ou pública, escolas profissionalizantes, hospitais gerais e psiquiátricos, 

clínicas de psicologia e psiquiatria, estâncias de férias e Spas, que tenham 

celebrado convênios junto à Faculdade. 

O Estágio Supervisionado caracterizado como Núcleo Prático 

Profissionalizante, terá um professor Psicólogo responsável (professor de 

estágio), que orientará os alunos através das supervisões aplicadas, ensinando-

os o exercício e prática Psicológica. A estes professores daremos à 

denominação de Supervisores. As atividades desenvolvidas nas áreas de 

estágio recebem sua fundamentação teórica de forma sistematizada, diante das 
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supervisões que ocorreram nas dependências da Faculdade Cidade de 

Coromandel. 

Os grupos de supervisão não poderão exceder as dez integrantes no 

grupo, para não comprometer as atividades teórico-práticas supervisionadas, de 

ensino e pesquisa culminando com o exercício da Psicologia.  

Somente poderá assumir o papel de supervisor aquele que for Psicólogo 

e estiver devidamente registrado no Conselho Regional de Psicologia da região 

04 e for docente da instituição Faculdade Cidade de Coromandel. O supervisor 

será o preceptor, que avaliará o graduando em Psicologia em todas as etapas 

do estágio.  

Reuniões periódicas entre os preceptores dos campos de estágio e 

supervisores de estágio deverão ser realizadas conforme princípios do núcleo 

acadêmico que consta em regimento. Toda a atividade prática de estágio estará 

sob o domínio do Coordenador do Curso juntamente com o supervisor, assim 

mantendo uma linha ordenada de comunicação.] 

 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DISPÕE SOBRE 

NORMAS REGULAMENTARES DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO DA FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL-FCC. 

 

O Diretor Geral da Faculdade Cidade de Coromandel, em Coromandel, 

MG, no uso das atribuições e considerando a necessidade de regulamentar as 

normas regimentais relativas ao estágio curricular supervisionado, adequando-

as aos princípios Núcleo de Incentivo Projeto, Pesquisa, Ensino e Extensão – 

NIPPEE; de promover a pesquisa e a investigação científica, tecnológica e 

cultural, nos campos privilegiados e propícios do estágio e da extensão 

associados ao ensino; e como forma de elevar a qualidade da educação 

ministrada nesta Faculdade, resolve:  

 

NORMAS REGULAMENTARES 

 

CAPÍTULO I 

 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
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Art. 1º - Os estágios curriculares constam de atividades de prática profissional 

realizadas em situações reais de vida e de trabalho ou projetos específicos 

elaborados para aprendizagem social, profissional e cultural.  

Parágrafo único: É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio 

como atividade educativa regulamentar, prevista no currículo dos cursos, 

distribuídas por atividades planejadas pelo Professor-supervisor de Estágio e 

pelo Núcleo de Incentivo Projeto, Pesquisa, Ensino e Extensão (NIPPEE), bem 

como a comprovação de aproveitamento pelo aluno.  

 

CAPÍTULO II 

 

DOS PLANOS E RELATÓRIOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 2º - Os Planos de Estágio de cada curso devem estar em consonância com 

a missão e objetivos da Instituição, visando ao perfil do profissional a ser formado 

pelo curso.  

 

Art. 3º - O Projeto de Estágio, a ser elaborado pelo Coordenador do Curso em 

conjunto com o elemento responsável pelo estágio do NIPPEE, deve conter pelo 

menos:  

I. Introdução;  

II. Justificativa;  

III. Objetivos;  

IV. Procedimentos e estratégias; 

V. Público alvo (séries, alunos, professores, instituição, etc);  

VI. Campos de estágio;  

VII. Formas de acompanhamento das atividades;  

VIII. Formas de avaliação.  

 

Art. 4º - O Trabalho de Conclusão de Estágio (TCE) dos alunos deve conter: 

  

I. Capa de acordo com o modelo estipulado pelo coordenador do curso; 

II. Agradecimento; 

III. Sumário; 
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IV. Introdução; 

V. Desenvolvimento do Estágio;  

VI. Conclusão; 

VII. Bibliografia; 

VIII. Anexo (caso houver); 

 

Parágrafo único - Após analisados e implementados pelo Professor-supervisor 

de Estágio e Coordenador de Curso, o relatório de estágio deve ser 

encaminhado ao NIPPEE para conhecimento e avaliação.  

Art. 5º - Os responsáveis pelo estágio devem diversificar, continuamente, os 

campos de realização do estágio.  

Art. 6º - O acompanhamento do estágio deve ser feito pelo Professor-supervisor 

de Estágio, Coordenador de Curso, Responsável Técnico da Clínica Escola de 

Psicologia e elementos responsáveis do NIPPEE. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 7º - Compete ao Supervisor do Estágio, Coordenador de Curso de 

Psicologia: 

I. Orientar a elaboração dos projetos de estágio dos alunos e encaminhá-

los ao NIPPEE para aprovação;  

II. Propor planos de estágio concernentes aos projetos de extensão e 

pesquisa da Instituição;  

III. Acompanhar os estagiários nas atividades programadas;  

IV. Orientar e assessorar os estagiários na elaboração, execução e avaliação 

dos projetos;  

V. Avaliar o aproveitamento do estagiário tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes 

necessárias ao futuro profissional.  

 

CAPÍTULO IV 

DO ACOMPANHAMENTO A FREQUÊNCIA DO ESTÁGIO 
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Art. 8º - Compete ao estagiário preencher as fichas de estágios de acordo com 

os eixos de estágios, diante do eixo das práticas profissionais contidas no plano 

pedagógico do curso, após suas devidas escolhas. 

Art. 9º - Compete ao profissional responsável pelo estagiário na instituição, 

assinar devidamente no campo obrigatório da ficha de estágio a fim de 

comprovar a presença do mesmo na entidade, diante das informações que nela 

constar. 

Art. 10º - Compete ao supervisor responsável pelo estágio averiguar as 

informações contidas e manter comunicação direta com o responsável do 

mesmo a instituição de prática. 

Art. 11º - Compete ao Coordenador do Curso juntamente com o supervisor 

validar as Fichas de Estágios após averiguação e assinatura do Supervisor 

responsável. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º - Observadas as normas regimentais da Instituição, os estagiários 

obedecem a regulamentos específicos do estágio de cada curso e respectivas 

habilitações, desde que aprovados pelo NIPPEE.  

 

Art. 13º - Além dos projetos específicos de estágio, o acadêmico pode engajar-

se em projetos especiais de Pesquisa e Extensão propostos pelo NIPPEE, tendo 

direito às horas de estágio correspondentes, desde que estas contemplem 

atividades relativas à sua área de formação profissional e estejam ligadas a 

projetos de ação comunitária.  

 

1.16. Atividades Extra- Curriculares (AEC) 

 

As atividades complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo 

a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
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interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. 

Constitui-se de atividade complementar toda atividade que proporcione 

formação em caráter complementar do currículo pleno, cujos conhecimentos 

sejam relevantes ao processo ensino-aprendizagem e contribuam para a 

concepção de preparação humanista do perfil profissional almejado pelos 

Cursos da FCC.  

As novas diretrizes curriculares apontam para a necessidade do 

desenvolvimento de competências e habilidades nos alunos. O objetivo é a 

formação pessoal e social do aluno como plataforma básica da sua formação 

profissional, permitindo-lhes maior facilidade no enfrentamento das contínuas 

mudanças tecnológicas e ambientais do mercado de trabalho. 

É neste contexto que surgem nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação as Atividades Complementares, pretendendo levar o aluno a buscar 

formas diversificadas de desenvolver o seu perfil profissional, através de 

participação em ações de extensão, pesquisa, iniciação científica e extensão. 

Essa mudança de visão tem, de forma geral, efeitos profundos na forma 

como se compõe, atualmente, uma proposta curricular e na metodologia didático 

pedagógica a ser adotada. O enfoque no desenvolvimento de competências e 

habilidades requer uma metodologia focada na responsabilidade do aluno em 

aprender e não mais, apenas, no professor em ensinar. 

Dentro desse prisma, a aprendizagem passa a requerer, por parte do 

aluno, capacidade de pesquisar, analisar, criticar, criar, inovar e pensar. A função 

do professor se transforma de transmissor do conhecimento para orientador na 

constante busca do conhecimento. 

A Faculdade Cidade de Coromandel alinha-se a essa nova metodologia 

da aprendizagem centrada no desenvolvimento de competências e habilidades, 

procurando: 

 Incentivar o aluno a participar de atividades fora da sala de aula e 

de práticas laboratoriais; 

 Firmar convênios para estágios curriculares e extracurriculares, e 

desenvolvimento de projetos de assistência comunitária; 
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 Estabelecer parcerias e intercâmbio com empresas e outras 

instituições para o desenvolvimento de ações de extensão, dentre 

outras iniciativas que favoreçam a participação discente. 

O conjunto dessas oportunidades proporciona uma efetiva integração do 

ensino, da pesquisa e das atividades de extensão, bem como a consolidação do 

processo de aprendizagem, tendo em vista que este processo depende da 

atitude assumida pelo aluno de pesquisar, indagar, observar e analisar 

criticamente, e, ainda, de manter uma efetiva participação com o meio social. 

Cada curso atribuirá uma parte de sua carga horária total para as 

Atividades Complementares, que não serão alocadas em nenhum semestre 

específico. As atividades complementares estão detalhadas nos projetos 

pedagógicos dos respectivos cursos, respeitada a especificidade de cada um. 

Quanto ao reconhecimento, somente serão reconhecidas as atividades 

complementares que forem aprovadas e registradas pela Coordenação do Curso 

e enviado projeto ao NIPPEE com o prazo máximo de 15 dias anteriores a 

execução. 

Serão consideradas atividades complementares: 

 

 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular 

aquele não previsto no currículo ou a carga horária excedente às 200 

horas do estágio curricular. Para ser considerada atividade complementar 

o aluno deverá apresentar no início do semestre um plano de atividades 

ao NIPPEE, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico deverá 

entregar ao colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para 

avaliação. Será contabilizado como atividade complementar 15 horas. 

 

 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga 

horária total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade 

complementar, mediante a aprovação do professor coordenador do 

projeto, que deverá encaminhar ao NIPPEE a carga horária total do aluno. 

 

 Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, 

Palestras, Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas 

atividades poderão ser contabilizadas como atividade complementar, 
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desde que relacionadas com o Curso, mediante o encaminhamento de 

cópia do certificado de participação e relatório da atividade ao NIPPEE, o 

qual aprovará a atividade. 

 

 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente, 

mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao NIPPEE. 

 

 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno 

poderá contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o 

encaminhamento do Relatório de Atividades ao NIPPEE. 

 

 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: 

cada apresentação de trabalho corresponderá a 5 horas, mediante o 

encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de 

apresentação, que será avaliada pelo NIPPEE. 

 

 Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais CAPES B 

ou revista das instituições do grupo, corresponderá a 15 horas e, o 

publicado em periódicos internacionais corresponderá a 30 horas, 

mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo ao NIPPEE, o qual 

será aprovado pelo mesmo. 

 

 
1.17 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

De acordo com o Regimento Interno da IES e será obrigatório à 

elaboração e apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso. Essa 

elaboração é feita individualmente pelos alunos. As modalidades de Trabalho de 

Conclusão de Curso nessa IES ficam autorizados os diversos tipos de trabalho 

conforme pertinência a área de formação e decisão do NDE do curso, sendo 

aprovado pelo colegiado. Nesses tipos de trabalho incluem-se: monografias, 

artigos e Projetos de Desenvolvimento Final.    

Em relação aos tipos de pesquisa podem ser diversos incluindo-se 

pesquisa bibliográfica, revisão integrativa e sistemática da literatura, pesquisas 
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de campo de caráter descritivo e experimental, dentre outros que forem 

considerados pertinentes e forem devidamente aceitos por decisão coletiva.  

Em relação aos trabalhos que envolverem pesquisas com seres humanos, 

animais ou plantas, esses só poderão ser executados com a devida autorização 

dos respectivos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), devidamente 

cadastrados pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

A elaboração e apresentação do TCC será feita com tema e orientador 

decidido juntamente com o NDE e aprovado pelo colegiado do curso. A escolha 

do tema deverá priorizar assuntos relacionados à área de formação do 

educando, atendendo às linhas de pesquisa de cada curso, elaboradas pelo NDE 

e aprovadas pelo colegiado e CONSUAD.  

O professor de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), juntamente com 

o Coordenador do Curso e o Núcleo de Incentivo: Projetos, Pesquisa, Ensino e 

Extensão (NIPPEE) estabelecerão, através de regulamento próprio, o processo 

de elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso que será 

executado em consonância com tal regulamento. Além disso, deve obedecer aos 

princípios estilísticos e ao formato adequado previsto no manual para formatação 

de Trabalhos Acadêmico-científicos da instituição, que se baseia nas Normas 

Brasileiras (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As 

datas de apresentações e bancas examinadoras serão estabelecidas pelo 

coordenador do curso junto o(a) professor(a) de TCC e apresentadas 

previamente aos alunos, podendo fazer parte delas qualquer docente da 

instituição que componha o quadro do curso em questão ou qualquer docente 

da instituição como um todo, que possua conhecimento ou interesse no tema a 

ser apresentado.   

A aprovação do aluno no TCC ocorrerá mediante análise da banca 

examinadora composta por três professores, sendo um destes o orientador do 

acadêmico. O resultado final constará da média atribuída ao trabalho escrito e 

apresentação oral. Considerar-se-á aprovado na disciplina de TCC I os alunos 

que nas atividades apresentadas no 1º bimestre, com valor 5,0pontos e 

avaliação do projeto escrito, com valor 3,0 pontos, e apresentação oral, com 

valor 2,0 alunos, obtiver um total de nota semestral igual ou superior a 7,0 

pontos. Será aprovado na disciplina de TCC II o aluno que com nota final, 

semestral, referente às atividades realizadas no 1º bimestre, com valor 5,0, e 
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avaliação do trabalho escrito no valor de 3,0, e apresentação oral com valor de 

2,0. A apresentação oral será feita no final do 2º bimestre, devendo o aluno obter 

nota igual ou superior a 7,0 pontos.  

Não serão expedidos documentos relativos à conclusão do curso caso o 

aluno não tenha elaborado e apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC, e/ou não tenho sido aprovado pela banca examinadora bem como se não 

tiver entregue cópia ao professor(a) de TCC para arquivo na Biblioteca. 

 

1.18.  APOIO AO DISCENTE 

 

O Apoio ao discente busca sanar as dificuldades e motivar os mesmos a 

participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. Diante disso, 

coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica, participação de 

programas de extensão, eventos diversos, de natureza educacional, cultural, 

social e científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem, fazem 

parte ainda ações da ouvidoria, CPA, coordenação acadêmica, secretaria 

acadêmica, nivelamentos, psicólogo, pedagogo, coordenadores acadêmicos, 

setor financeiro, jurídico com encaminhamentos a bolsas com recursos próprios 

e governamentais como FIES. Dessa forma, as monitorias, os programas de 

extensão e a iniciação científica têm como objetivo o estreitamento da relação 

professor-aluno e a complementação do atendimento extraclasse. 

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela 

Coordenação do Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo 

Integral e Tempo Parcial, pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, 

secretaria acadêmica com jornada semanal específica para atendimento ao 

aluno, assim como pelo núcleo destinado ao apoio psicopedagógico aos 

discentes e docentes. 

Cada setor exerce uma função na parte de apoio a esse discente, a 

secretaria fornece a documentação necessária para o dia a dia dos discentes, 

os coordenadores auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades 

extraclasses, atividades complementares a serem desenvolvidas, já os setores 

financeiro e jurídico auxiliam os discentes que apresentam dificuldades 

financeiras e encaminham  os mesmos a buscar bolsas em programas 
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governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos 

próprios. 

Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento 

discente e apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o 

professor da disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, 

recebendo o auxílio dos docentes, especialmente, na orientação para o processo 

de aprendizagem, na elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades 

complementares e nos estágios curriculares e extracurriculares. 

 

1.18.1 Mecanismos de Nivelamento 

 

Denomina-se Nivelamento Acadêmico o procedimento acolhido pela 

instituição, com o intuito de dar oportunidade de acompanhamento aos alunos 

que apresentem dificuldades de aproveitamento em determinadas 

disciplinas/componentes curriculares. 

O nivelamento oferecido pela IES aos alunos visa suprir as carências 

pedagógicas dos mesmos. São oferecidas aulas das disciplinas que os discentes 

apresentem dificuldades em horário extra turno com professores da IES com 

domínio de conhecimento. As inscrições são realizadas na Secretaria e o aluno 

não tem gasto nenhum. 

 As aulas do Nivelamento Acadêmico acontecerão em horários extras e 

serão ministradas pelos professores da própria IES, de acordo com o conteúdo 

a ser nivelado.  

Os professores responsáveis pelo atendimento deverão apresentar à 

Coordenação do Curso relatórios dos alunos atendidos semestralmente.  

O projeto de nivelamento é estruturado atendendo ao PDI, ao PPI e 

também aos critérios de avaliação seguidos pela CPA na realização da auto 

avaliação institucional, bem como em resposta ao sugerido pelo relatório de 

avaliação externa do MEC/INEP. 

 

1.18.2. Apoio Psicopedagógico ao Discente/Docente 

 

O Núcleo de Psicopedagogia da Faculdade Cidade de Coromandel 

objetiva oferecer contribuição didático-pedagógica e psicopedagógica ao corpo 
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docente e discente, em virtude da diversidade de formações atualmente 

encontradas entre alunos e professores do meio universitário.  

Este programa promove o desenvolvimento do indivíduo por meio de 

atividades de ensino, extensão e orientação específica. Os princípios e práticas 

da excelência do ensino, valorização da inovação, da criatividade e das relações 

interpessoais, fundamentam a formação continuada dos professores e 

atendimento a alunos com necessidade de orientação e encaminhamento. A 

adoção de práticas pedagógicas compatíveis com a forma e o ritmo da realidade 

econômica e social dos alunos é preocupação da instituição de modo a permitir 

que os profissionais egressos de seus cursos sejam capazes de acompanhar a 

evolução dos conhecimentos produzidos e que mudam em surpreendente 

velocidade na sociedade contemporânea. 

 

São competências do Psicopedagogo: 

 

I. Desenvolver atividades para minimizar o nível de tensão das pessoas, que 

refletirá em ações construtivas a seu favor e da própria Instituição; 

II. Elevar o nível de produtividade dos alunos, professores e funcionários 

administrativos, de modo geral; 

III. Estimular a modelagem de pessoas para que se tornem mais confiantes, 

mais criativas; 

IV. Estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, frente a uma 

demanda de complexidade existente no mundo atual. 

V. Desenvolver projetos que envolvam o corpo docente, discente e apoio 

técnico administrativo; 

VI. Delegar competências quando necessário, para o bom andamento dos 

seus serviços; 

VII. Exercer as demais atribuições próprias do cargo prevista em lei e no 

Regimento. 

 

1.18.3. Ouvidoria 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel propõe este Projeto de Ouvidoria 

que, por sua vez, está localizada dentro do centro de atendimento 



60 

 

psicopedagógico. Ele atende o aluno tanto no que se refere ao aspecto 

psicológico quanto ao aspecto pedagógico, tendo em vista a necessidade de 

acompanhamento dos discentes, docentes e pessoal técnico administrativo e 

público externo da IES que apresentam dificuldades acadêmicas. 

Ele representa um agente de mudança na medida em que suas 

proposições se materializam em iniciativas de caráter estruturador suscetíveis 

de promover a modernização democrática da Instituição com a implantação de 

mais justiça, mais eficácia, maior participação da comunidade acadêmica e da 

sociedade nas suas decisões. 

O projeto, de acordo com a Resolução nº 1, de 26 de Maio de 2008, sujeito 

a alterações e sugestões, é absolutamente necessário e por isso foi implantado 

a partir de Agosto de 2008, tendo em vista constante pela excelência dos 

serviços prestados nesta Instituição. O ouvidor nomeado pela Faculdade Cidade 

de Coromandel exercerá suas funções de forma harmônica, porém com 

independência e autonomia, seu papel é bem mais amplo do que somente ouvir 

queixas, denúncias, críticas, encaminhar sugestões e solicitar informações. 

São competências da Ouvidoria: 

 

I. Desenvolver atividades que propiciem o bem estar da comunidade 

acadêmica refletida em ações construtivas a favor dos mesmos; 

II. Contribuir para a elevação do nível de produtividade dos discentes, 

docentes e funcionários administrativos, de um modo geral; 

III. Estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, professores 

e funcionários em geral; 

IV. Analisar e responder as ponderações enviadas ao site institucional no 

item ouvidoria. 

V. Repassar informações a CPA, importantes para solução de problemas e 

melhoria de serviços. 

VI. Apresentar ao público acadêmico e à Direção Geral, relatório das 

demandas e soluções. 

 

1.18.4. Monitoria 
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O setor de monitoria recruta anualmente alunos, os quais tenham 

interesse, em participar da monitoria por meio de edital. Estes são responsáveis 

por orientar os colegas dentro do processo de ensino aprendizagem, bem como 

auxiliar os professores no nivelamento acadêmico. Aos alunos selecionados, 

lhes é dado após o término do curso desconto em uma das pós-graduações 

oferecidas pela IES. 

São competências do monitor: 

I. participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, em tarefas condizentes com seu grau de 

conhecimento e experiência, no planejamento das atividades, no planejamento 

de aulas, no processo de avaliação, na orientação aos alunos e na realização de 

trabalhos práticos e experimentais; 

II. participar na prática do ensino, constituindo-se em elo entre professor e 

aluno, sempre sob supervisão do professor responsável pela disciplina; 

III. desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo 

docente responsável, sob orientação e supervisão do mesmo; 

IV. cumprir os horários pré-estabelecidos para os  plantões  de  monitoria;  

V. estar disponível para orientar os colegas na execução de trabalhos e 

auxiliá-los nas dúvidas; 

VI. afixar, junto à coordenação, seus horários de plantão; 

VII. preencher corretamente a Ficha de Ponto de Monitoria e entregá-la até o  

5º (quinto) dia do mês subsequente à secretaria da Faculdade; 

VIII. colaborar com a integração entre os estudantes, professor da disciplina  

e a faculdade; 

IX. avaliar o andamento da área e/ou disciplina, do ponto de vista discente; 

X. participar ativamente dos encontros anuais de iniciação científica, pesquisa 

e extensão da FCC, bem como de outros eventos promovidos pela Instituição 

tais como: seminários, cursos, debates, sessões de estudo e experiências de 

trabalhos acadêmicos diversos. 

 

1.18.5 Estímulo a Atividades Acadêmicas 

 

Com relação a Atividades Acadêmicas, os cursos cuidam da prestação de 

serviços através de programas e/ou projetos, de atendimento à população em 
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geral, sobretudo a mais carente, nos locais em que as atividades poderão ocorrer 

para minorar as fragilidades e/ou suprir as necessidades respectivas. 

Professores e alunos têm participação em Seminários, Simpósios, 

Congressos e Conferências, centrados em temáticas da área própria, onde irão 

exteriorizar seus pontos de vista, reflexões, a fim de obterem novas 

aprendizagens, via intercâmbios informativos e técnico-científicos. 

A IES tem como certa uma ligação intrínseca com a comunidade, ao dar 

ênfase ao fato de que programas de extensão devem existir para servir às 

reivindicações e necessidades comunitárias. Portanto, será mantido, com 

qualidade, um setor próprio para cuidar, proporcionar a elaboração e execução 

de planos e projetos de extensão para o atendimento à população, facultando o 

acesso direto dos futuros profissionais às dificuldades das pessoas de baixo 

poder aquisitivo da comunidade local.  

Caberá ao responsável por cada elemento do currículo, promover 

integradamente atividades de pesquisa operacional, de campo e/ou bibliográfica, 

que sirvam como elementos enriquecedores e atualizados do trabalho, tanto nas 

áreas pedagógica, social e da saúde, que possam incentivar e incrementar a 

produção de novos conhecimentos, descobertas e criação de novos métodos e 

técnicas. O aprofundamento da organização do trabalho intelectual, na análise 

de projetos, monografias, dissertações, estudos de casos, amostras, feiras, 

exposições, excursões de caráter científico, inquéritos sócios pedagógicos e o 

aperfeiçoamento do teor cognitivo, baseado em leituras, atualizações 

bibliográficas, debates, simpósios, seminários e outros.  

Na dimensão da Pesquisa, as programações relativas cuidarão da 

investigação teórica, levantamentos bibliográficos, seleção de material de apoio 

e outros, via coleta empírica, questionários, estatísticas, entrevistas e outros 

levantamentos, preparando o futuro profissional não só para aplicar e interpretar 

os conhecimentos da Educação, mas também para construí-los na medida em 

que a pesquisa o permitir.  

A Faculdade, através da iniciação científica e da metodologia de pesquisa, 

poderá estimular a elaboração de trabalhos com rigor científico e que 

problematizem dados da realidade, interroguem as instituições e provoquem a 

análise crítica e reflexiva sobre determinantes da Educação, das práticas e suas 

variáveis, de suas interpretações e das decisões com superação das dúvidas 
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metodológicas, que culminará com a apresentação do Trabalho de Conclusão 

do Curso (TCC). 

 

1.18.6. Iniciação Científica e Extensão 

 

As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a 

extensão, num tripé de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos 

superiores desta Instituição. Essas relações devem ser construídas de forma 

indissociável, de maneira que a atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) 

seja realizada com competência, eficiência, adequação, responsabilidade e 

constante processo de atualização e aperfeiçoamento. 

As práticas investigativas, associadas às ações extensionistas, 

caracterizam-se pelo desenvolvimento de pesquisas bibliográficas, estudos de 

caso, trabalhos de campo, sob orientação docente, adequadas ao início das 

atividades da Instituição, envolvendo equipes multidisciplinares constituídas por 

alunos dos cursos da Faculdade Cidade de Coromandel, com propósitos 

formativos, orientados pelos professores responsáveis pelas disciplinas 

pertinentes e pelo apoio do NIPPEE e seus integrantes. 

No que se refere aos trabalhos de campo, privilegiados como eixos 

integradores, podem se constituir por ações de levantamento e análise de dados 

e informações relevantes para a população da região. Têm como objetivo central 

pôr o estudante em contato com processos investigativos rigorosos, 

possibilitando o conhecimento de procedimentos e metodologias científicas, de 

forma a estimular nos alunos o desenvolvimento da capacidade investigativa, a 

familiaridade com as grandes questões de relevância para a população, a 

capacidade de sistematizar e interpretar os dados produzidos em campo, além 

das habilidades de atuar em equipes multiprofissionais. 

Responde, ainda, à necessidade atual de formação inter e multidisciplinar. 

As práticas investigativas devem ter potencial para, associadas às atividades de 

extensão, se transformar, com a concretização do projeto institucional, em linhas 

de pesquisa na área dos cursos oferecidos. Com essa perspectiva, a LDB 

9394/96, no seu art. 43, estabelece entre seus objetivos e metas para a 

Educação Superior “incentivar a generalização da prática da pesquisa como 

elemento integrante e modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em 
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toda a educação superior, inclusive com a participação de alunos no 

desenvolvimento da pesquisa”. 

A construção da prática da pesquisa científica na FCC deverá, assim, 

iniciar-se articulada aos cursos a serem implantados, como um processo de 

exercício de investigação, da pesquisa, do olhar interessado para a realidade 

que os circunda. Para a concretização dessa dinâmica de trabalho, exerce um 

papel fundamental a disciplina Metodologia Científica que contribui, nos cursos 

de graduação, para o desenvolvimento do raciocínio científico e da postura 

investigativa, ao tempo que instrumentaliza metodologicamente o aluno para o 

processo de pesquisa, como atividade fomentadora da produção de novos 

conhecimentos. 

A iniciação científica, atividade a ser desenvolvida pelos alunos sob 

orientação docente, é um investimento que visa contribuir para a formação de 

futuros pesquisadores.  

O Professor-Orientador é a pessoa que, ao interagir com o graduando, faz 

a mediação de um complexo processo de criação. A Faculdade Cidade de 

Coromandel incentiva a iniciação científica, por meio de trabalhos de conclusão 

de curso, estudos de casos e execução de projetos de pesquisa realizados 

dentro do seu contexto educacional. 

 

1.18.7 Programa de Apoio Financeiro 

 

Para alunos carentes comprovadamente e que possuem excepcional 

desempenho acadêmico aferido pelo Vestibular ou durante o Curso, que 

necessitam de auxílio financeiro para manterem a continuidade de seus estudos, 

a Faculdade Cidade de Coromandel, oferecerá benefícios aos estudantes tais 

como descontos na mensalidade.  

A instituição já firmou convênios com instituições em funcionamento para 

o apoio dos mesmos como o FIES – Financiamento Estudantil do Governo 

Federal e participa do PROUNI (Programa Universidade para Todos) oferecendo 

bolsas de estudo e empresas de nossa cidade. 

 

1.18.8. A comunicação e a Intercomunicação no Curso 
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No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento 

individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores, 

e posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores financeiro e 

de administração acadêmica. 

O Portal Educacional da FCC conjuntamente com a CPA são as principais 

ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos, 

professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, 

com indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se 

envolvem no processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou 

da extensão. 

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa 

parte das interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá 

alunos e professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam 

suas interações e a deles com os canais formais da Faculdade. 

Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais 

de e-mail para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem 

burocracias no seu dia-a-dia. 

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e 

a intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da 

internet. O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento 

de notas, frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente entre 

professores e alunos. 

Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matrícula acadêmica, são 

solicitados a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus 

endereços eletrônicos são parte integrante desse cadastro permitindo a 

comunicação bidirecional (aluno-professor) e multidirecional (incluindo a 

coordenação de curso, os colegas de turma e também as áreas de apoio ao 

discente) incluindo a Ouvidoria. 

A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FCC. 

Trata-se de um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da 

universidade na forma de notas curtas e rápidas. 

O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de 

noticias diversas de interesse específico de alunos e professores. 
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1.19. Acompanhamento de Egressos 

 

 Política de Acompanhamento do Egresso 

 

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de 

Coromandel está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que 

são realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos 

tendo em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de 

melhorar as competências e as habilidades dos discentes bem como a 

participação dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela 

instituição.  

Por meio da politica de acompanhamento a instituição acompanha o 

egresso sendo possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das 

informações obtidas construir indicadores que permitem uma discussão e 

análise da qualidade dos cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos 

mesmos no mercado de trabalho e na sociedade. Deve-se levar em 

consideração que tais informações são importantes indicadores para o 

aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo de 

oferta educacional da IES.  

O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados 

sobre a inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que 

a IES acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do 

mercado possibilitando assim a revisão e organização das propostas de 

formação dos cursos objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados 

para o mercado.  

A politica de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua 

transição para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a 

continuidade da relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de 

graduação. Tem-se o entendimento que a política de acompanhamento ao 

egresso não começa logo após a colação de grau. Ela deve se iniciar enquanto 

o aluno está se preparando para sair âmbito acadêmico para atuar no mundo do 

trabalho. Neste momento ocorre a necessidade de orientações específicas para 

que o mesmo possa se sentir mais seguro e preparado para enfrentar o a 

competitividade do mercado atual.  
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Sendo assim as politicas de acompanhamento do egresso juntamente 

com o Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas 

fundamentais e fonte de informações para a auto avaliação continuada da 

Faculdade Cidade de Coromandel. 

 

1.20. Processo de Autoavaliação 

 

O processo de avaliação e de auto avaliação do curso de Bacharel em 

Psicologia está intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias 

implantadas ao longo da sua trajetória. 

A FCC conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação 

interna da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de 

infraestrutura. 

As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo 

Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE),contribuindo, 

desta forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos. 

Ainda na lógica da avaliação e auto avaliação, a Coordenação do Curso 

realiza avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, 

quando os alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões 

referentes às disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir 

dessa avaliação são gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE 

e de Colegiado para a elaboração de estratégias que devem ser adotadas para 

o saneamento das fragilidades apontadas. 

Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder 

questionários específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se 

ferramentas eletrônicas e os docentes apresentam a sua impressão das turmas 

para as quais já ministraram aulas, completando assim, a avaliação 360º. Tanto 

os resultados das avaliações como as estratégias preparadas são apresentados 

e discutidos com os professores e estudantes. 

Além do processo de auto avaliação, a identificação das principais 

demandas pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação 

com a representação discente. São realizadas reuniões com os estudantes 

representantes de turma, quando é possível avaliar a percepção dos graduandos 
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em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só aproximar os alunos 

da coordenação, o que visa manter clara e transparente a comunicação no curso, 

mas também tomar as providências ou prestar os esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

 

1.21.  Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso 

 

Os processos de avaliação externa e de auto avaliação de cursos da FCC 

sempre se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua 

dos processos e políticas institucionais propostas em nosso PDI. 

As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, 

recredenciamento, autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em 

todos os processos de melhorias, tanto na organização didático pedagógica 

quanto na infraestrutura e corpo docente, para que possamos trilhar caminhos 

cada vez mais próximos à excelência no processo de ensino e aprendizagem.  

A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus 

questionamentos direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma 

ferramenta aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, 

apontando para as principais necessidades e anseios dos acadêmicos, técnicos 

administrativos e docentes. 

E o Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação 

a qual a FCC sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as 

fragilidades de nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de 

conhecimentos gerais e específicos, podendo assim também servir de 

ferramenta para diagnose e intervenção na busca de um egresso com as 

características solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de Psicologia. 

A FCC percebe a importância dos processos avaliativos externos e 

internos, e tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los 

como fontes de informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais 

acertadas em todo e qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado 

na IES. 
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1.22. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo 

de Ensino Aprendizagem 

 

Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da 

informação e comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e 

aprendizagem, a FCC busca continuamente a melhoria de acessibilidade às 

novas modalidades de multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e 

professores contempla laboratórios de informática com programas específicos, 

aplicáveis ao ensino nas diferentes áreas. Acompanhando a evolução dos 

recursos educacionais, o corpo docente e discente terão a sua disposição 

laboratórios de informática, para atender às demandas dos cursos com livre 

acesso à Internet e ao Portal Educacional.  

 

1.23. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e 

Aprendizagem 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel considera que a avaliação do 

desempenho escolar em seus cursos deve: 

 

 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica 

formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus 

objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino; 

 Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados, 

articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios 

de aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino; 

 Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino 

desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do 

desempenho e rendimento escolar do aluno; 

 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do 

desempenho da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico-

administrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da 
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Coordenação de Curso e a Direção Acadêmica e Geral da Faculdade, com 

vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional e do cidadão. 

A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino-

aprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o 

aproveitamento do aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada 

disciplina. São atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisa, 

exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágio 

curricular supervisionado, provas escritas e orais, monografia, previstas nos 

planos de ensino, aprovados pelos Colegiados de Curso. 

O aproveitamento do aluno é avaliado mediante verificações bimestrais, 

nota parcial, nota de verificação final e nota final expressando-se o resultado de 

cada avaliação em notas de zero (0) a dez (10), sem arredondamento. 

 

A verificação do processo ensino–aprendizagem faz-se, em cada 

disciplina, considerando os seguintes aspectos: 

 

I. Desenvolvimento de capacidades cognitivas e habilidades específicas; 

II. Assimilação progressiva de conhecimento; 

III. Trabalho individual ou em grupo em atividades curriculares de estudo e 

de aplicação de conhecimento. 

Ao conjunto desses aspectos verificados bimestralmente e ao final do ano 

letivo correspondem as notas: 

 

I. Nota de Verificação Bimestral (NVB); 

II. Nota de Verificação Final (NVF); 

III. Nota Final (NF) – Em casos de alunos em Prova Final.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A Nota de Verificação Bimestral (NVB) é atribuída, obrigatoriamente, como 

resultado da verificação do aproveitamento do aluno ocorrido na disciplina por 

bimestre, de acordo com o plano de ensino aprovado pelo Colegiado de Curso.  
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A Nota de Verificação Final (NVF) corresponde à média aritmética simples 

das notas de verificação bimestrais. A Nota Final (NF), atribuída apenas aos 

alunos em Prova Final, corresponde à nota obtida na prova final, a qual constará 

como nota atribuída à disciplina com média sete (7) descartando a NVF conforme 

resolução do CONSUAD (Conselho de Administração Superior). 

RESOLUÇÃO 

Nº 002/2015 

 

A Diretora Geral da Faculdade Cidade de Coromandel, Ana Alice Ferreira 

de Sousa, no uso de suas atribuições e de acordo com o Regimento Interno da 

Instituição (artigos 130 e 131), 

 

RESOLVE:  

De acordo a legislação vigente, a LDB, com a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades, o aluno será 

considerado aprovado na disciplina, observando-se: 

 

I. Independentemente de exame, o aluno que obtiver média de 

aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete), caso em que a média final será 

igual à média do aproveitamento;  

II. O aluno que, tendo obtido média de aproveitamento inferior a 7,0 

(sete) e superior a 3,0 (três) nos dois bimestres fará exame final (Prova Final); 

III. No total de 10 (dez) pontos distribuídos em dois bimestres em 

cada semestre letivo, caso aluno não atinja 3 (três) pontos, não terá direito aos 

exames finais; 

IV. A nota considerada para aprovação do exame final (Prova Final) será a 

soma da pontuação adquirida nos dois bimestres, ou seja 10(dez) pontos, 

somado ao valor adquirido no exame final, dividido por 2(dois) e devendo o aluno 

atingir 7(sete) pontos para aprovação; 

V. O aluno que apresentar carga horária inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento) de frequência em qualquer disciplina estará reprovado, sem 

direito a fazer os exames finais; no entanto se o aluno obtiver nas avaliações o 

percentual de 85% o mesmo poderá solicitar ao colegiado do curso uma revisão 

do seu quadro de aprovação ou reprovação. 
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 O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média mínima 

exigida em 4 (quatro) disciplinas, cursará novamente essas disciplinas e 

somente elas, no semestre seguinte, se formada nova turma para as disciplinas. 

 

1.24.  Número de Vagas 

 

O curso de Psicologia da FCC oferta 100 (cem) vagas anuais, (50 

semestrais) as quais são disponibilizadas no período noturno. 

 

1.25  Responsabilidade Social e Inclusão 

 

Entendendo “responsabilidade social” como um conjunto de iniciativas 

estratégicas que pensem e afirmem o indivíduo, a comunidade e a sociedade, 

na sua dimensão emancipatória e cidadã, a FCC explicita a sua responsabilidade 

social ao perceber o ser humano além da sua individualidade, como um 

integrante do corpo da sociedade e, sobretudo, ao cumprir os seus deveres e 

obrigações para com a esta sociedade. 

A Faculdade Cidade de Coromandel tem um compromisso social 

ancorado em valores: “liberdade, cidadania, comprometimento social, justiça, 

democracia, educação e respeito, identidade, criatividade, responsabilidade, 

pluralidade de ideias, integração, e consciência ética”, desde sua fundação. 

Preocupa-se com o planejamento de ações que promovam a inclusão 

social da comunidade e que contribuam para a construção da sua cidadania, 

visando o desenvolvimento pessoal, cultural, profissional e social. 

 

1.26. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na 

Avaliação do PPC 

 

A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da 

organização didático pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na auto 

avaliação institucional através da Comissão Própria de Avaliação, bem como na 

sua representatividade nos órgãos colegiados de Curso, uma vez que o corpo 

discente possui direito de voz e voto. Tais órgãos são fórum onde as 
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reformulações e alterações do PPC são analisadas e estão 

regulamentados/institucionalizados.  

A coordenação de curso poderá realizará reuniões com os representantes 

para acompanhamento e avaliação do PPC.  

 

1.27. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos 
 

 A Faculdade Cidade de Coromandel possui a Revista Agroveterinária, 

Negócios e Tecnologias e a Revista Saúde e Educação. Ambas possuem como 

objetivo a publicação de trabalhos realizados no âmbito da Multidisciplinaridade. 

As revistas podem ser acessadas por meio dos links http://fcc.edu.br/a-

faculdade/revista-agroveterinaria-negocios-e-tecnologias e http://fcc.edu.br/a-

faculdade/revista-saude-e-educacao.  

A prioridade é o fortalecimento das áreas agroveterinárias, negócios, 

tecnologias, saúde e educação, para mostrar o que se está fazendo para o 

fortalecimento dos demais níveis e áreas de formação ofertadas. Assim 

embasamentos teóricos, experiências pedagógicas, experiências vividas em 

campo, no interior dos cenários de prática – Clínicas de Saúde e Centros 

Municipais de Saúde, demais unidades, hospitais e faculdades sob a forma de 

artigos científicos, de revisão, relatos de caso, artigos didáticos e produtos do 

enfrentamento dos problemas vivenciados em campo poderão ser publicados. 

As revistas possuem como missão publicar, semestralmente, artigos 

técnico-científicos escritos por pesquisadores de graduação e pós-graduação da 

FCC, estimulando a pesquisa e divulgação do conhecimento científico nas áreas 

de Ciências Administrativas, Ciências Contábeis, Engenharias, CST e 

Educação. Em ambas as revistas os estudantes são estimulados a publicar os 

trabalhos qualificados produzidos durante o curso. 

 

2.    CORPO DOCENTE 

 

2.1 Atuação e Composição do Núcleo Docente Estruturante- NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE deverá ser composto por um grupo 

de docentes que auxiliem na elaboração do Projeto Pedagógico do curso e seja 

http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-agroveterinaria-negocios-e-tecnologias
http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-agroveterinaria-negocios-e-tecnologias
http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-saude-e-educacao
http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-saude-e-educacao
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capaz de implementá-lo e deverá ser composto pelo coordenador de cada curso 

e de docentes atuantes no curso, de acordo com a Resolução n° 01, de 17 de 

junho de 2010.  

 

Art. 1o. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação 

constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso.  

 

Parágrafo único. 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 pesquisa, e em outras dimensões entendidas como importantes pela 

instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.  

 

O Núcleo Docente Estruturante- NDE terá as seguintes atribuições, de 

acordo com a Resolução N° 1, de 17 de junho de 2010. 

 

Art. 2o. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:       

 

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo;  

III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso;  

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação.  

V - Participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do curso 

definindo sua concepção e fundamentos; participando da revisão e atualização 

periódica do projeto pedagógico do curso para análise a aprovação do Colegiado 

de Curso; 
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VI- Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes 
curriculares; 

 

Art. 3o. As Instituições de Educação Superior, por meio dos seus 

colegiados superiores, devem definir as atribuições e os critérios de constituição 

do NDE, atendidos, no mínimo, os seguintes:  

 

I - ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 

docente do curso;  

II - ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu;  

III - ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;  

IV - assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 

modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Psicologia é formado pelos 

seguintes professores: 

 

 
 

NOME 

 
 

TITULAÇÃO 
 

 
REGIME DE 
TRABALHO 

 

Larissa Isaura Gomes MESTRE INTEGRAL 

Douglas Pereira Castro MESTRE PARCIAL 

Charles Magalhães  MESTRE PARCIAL 

Juliane de Oliveira Silva MESTRE INTEGRAL 

Luciana de Araújo Mendes Silva DOUTORA INTEGRAL 

 

2.2. TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DO NDE 

 

A titulação e composição do corpo docente do NDE busca atender as 

indicações da legislação num percentual de 60% de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em programas de formação stricto sensu e graduação 

(aderência) na área do curso. 
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2.3. REGIME DE TRABALHO DO NDE 

 

Os docentes que fazem parte do NDE são contratados em tempo parcial 

ou integral sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação 

do mesmo e possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da 

espinha dorsal dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos 

mesmos até o reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da 

importância desses profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do 

engajamento dos mesmos com a política pedagógica institucional e as 

mudanças que as novas tecnologias e a globalização proporcionam. 

 

 

2.4 Atuação do coordenador(a) 

 

O Coordenador de Curso é apresentado pela Coordenadoria Acadêmica 

e designado pelo Diretor Geral. O mandato do Coordenador de Curso é de 2 

(dois) anos, permitida a recondução nas eventuais ausências ou impedimentos 

o Coordenador de Curso será substituído por um membro indicado pela 

Coordenadoria Acadêmica e designado pelo Diretor Geral. 

 

Cabe ao Coordenador do Curso: 

 

I. representar o Curso junto a autoridades e órgãos da IES; 

II. elaborar e manter atualizado o regulamento do Curso, e aprovar os 

programas e planos de ensino de suas disciplinas; 

III. supervisionar os trabalhos de registro acadêmico; 

IV. elaborar os projetos pedagógicos de cada Curso e executá-los, 

depois de aprovados pela Coordenação Pedagógica; 

V. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos transferidos e diplomados; 

VI. sugerir e indicar a contratação, promoção ou dispensa de pessoal 

docente e do pessoal técnico-administrativo vinculados ao Curso; 
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VII. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades didático 

pedagógicas atribuídas aos professores, inclusive o cumprimento 

de horários e jornada de trabalho; 

VIII. elaborar, de acordo com os critérios aprovados pela Coordenação 

Acadêmica, a avaliação periódica do desempenho dos 

professores, e participar da Avaliação Institucional; 

IX. zelar pelo cumprimento da carga horária das disciplinas, assim 

como do conteúdo programático; 

X. encaminhar ao Conselho Superior de Administração, devidamente 

fundamentada, representação contra atos de professores ou 

propostas de afastamento de docentes que, no desempenho de 

suas funções, demonstrem incompetência científica, incapacidade 

didática ou procedimento incompatível com os objetivos da IES; 

XI. zelar pela observância dos prazos e normas didáticas, dando 

conhecimento das ocorrências ao Coordenador Acadêmico; 

XII. colaborar na organização do calendário escolar; 

XIII. elaborar a grade horária das aulas e demais atividades escolares 

relativas ao curso, e gerenciar sua execução; 

XIV. planejar e coordenar a execução de atividades acadêmicas 

extracurriculares ligadas ao curso; 

XV. executar e fazer executar, no âmbito de suas atribuições, as 

decisões dos órgãos Colegiados; 

XVI. apresentar ao Coordenador Acadêmico o relatório semestral das 

atividades desenvolvidas no período letivo; 

XVII. executar e responder pela execução do funcionamento dos 

estágios curriculares; 

XVIII. exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, por este 

Regimento ou normas deste emanadas. 

 

2.5. Titulação e Formação do Coordenador do Curso 

 

A titulação do coordenador de curso pode ser lato-sensu ou stricto sensu 

em nível de mestrado, porém o mesmo possui mais de 5 anos de experiência 

docente e experiência profissional na área, que contribui muito para o 
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engrandecimento e desenvolvimento de novas propostas juntamente com o 

NDE. 

2.6 . Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

 

O Regime de Trabalho do Coordenador do curso será integral de 40h e o 

mesmo terá em média 6 alunos para atendimento por hora, podendo ministrar 

disciplinas no decorrer do curso. 

 

2.7. Titulação do Corpo Docente 
 

A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu 

projeto pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida 

em programa de pós-graduação stricto sensu de mais de 60%. Possuindo em 

seu quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas. 

 

2.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente 
 

A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de no 

mínimo 60% em regime de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com 

estes profissionais é de desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, 

atividades extraclasse, monitorias e principalmente de iniciação científica. Nesta 

previsão buscando a interdisciplinaridade os profissionais escolhidos poderão 

ser do núcleo comum e do específico, mas sempre na mesma proporção do 

solicitado no regime de trabalho de 60%. 

 

2.9. Tempo de Experiência de Magistério Superior ou Experiência do 
Corpo Docente 

 

A experiência profissional dos docentes do curso atinge um percentual 

mínimo de 70% de profissionais com um mínimo de 2 anos de docência superior 

e vários com experiência relevante na área de atuação. 

Os de Núcleo Comum desenvolverão ações na instituição desde o seu 

credenciamento atendendo o quesito.  

 

2.10. Relação do Corpo Docente 
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Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a 
tempo integral" 

 

Com relação ao número de alunos por docente equivalente em tempo 

integral a IES assume o compromisso de manter uma relação de 20 alunos por 

docente até a metade do curso. Como a entrada principal de alunos perfaz um 

total de 100 vagas anuais com duas entradas semestrais de 50 alunos, 

naturalmente poderemos ter até alunos e disciplinas até o final do curso 

mantendo a média de alunos e docentes nos propiciarão uma média de 14 

alunos por docente. Naturalmente o processo é gradativo, não contando o 

número de transferências e desistências naturais em Instituições de Ensino 

sejam públicas ou particulares que chegam numa média de até 20 %. 

 

2.11. Alunos por Turma em Disciplina Teórica 
 

As estimativas de alunos por turma nas disciplinas teóricas são de 50 

alunos por turma. Este item já faz parte da política pedagógica da Instituição 

desde o seu credenciamento podendo no máximo ser acrescida de 10% quando 

o curso possui PROUNI conforme a legislação vigente nunca ultrapassando 55 

alunos. 

 

2.12. Número Médio De Disciplinas Por Docente 
 

A intenção quanto à média de disciplina por docente é de duas disciplinas 

no máximo para continuarmos na proposta de qualidade da IES e também de 

alunos por docente. 

 

2.13. Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso ou 

equivalente 

 

O Colegiado de Curso é órgão consultivo da Coordenação de Curso, 

destinado a subsidiar a política de ensino nos respectivos cursos e colaborar na 

sua execução. 
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O Colegiado de Curso será presidido por um Coordenador de Curso, 

escolhidos dentre os professores do curso e será designado pelo Diretor Geral, 

que também poderá destituí-lo, a pedido, ou por outros motivos que o justifique; 

 

§ 2º O Coordenador de Curso terá voto de Minerva quando houver empate 

nas decisões tomadas; 

§ 3º O Colegiado de Curso reunir-se-á, no mínimo, 02 (duas) vezes por 

semestre e, extraordinariamente, com a homologação do Diretor Geral, por 

convocação do Coordenador Acadêmico, ou do Coordenador de Curso, ou ainda 

por convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros, devendo constar da 

convocação a pauta dos assuntos a serem tratados. 

 

Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso poderá ser 

substituído por um professor do curso, com a anuência do Coordenador 

Acadêmico, que solicitará sua designação ao Diretor Geral. 

O Núcleo Docente Estruturante irá assessorar o Colegiado de Curso nas 

suas ações, conforme as competências do mesmo. Sua composição obedece a 

legislação específica. 

 

O colegiado de curso será composto: 

I. Coordenador do Curso, seu presidente; 

II. 04 (quatro) professores do corpo docente do curso, eleitos por seus 

pares;  

III. 02 (dois) discentes do curso, eleito por seus pares; 

IV. 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo eleito por 

seus pares; 

V. 01 (um) representante da sociedade civil; 

 

Cada Colegiado de Curso será responsável pelo planejamento, 

distribuição e execução das tarefas que lhe forem peculiares, em todos os níveis 

e para todos os fins da educação superior, atendidas as determinações dos 

órgãos superiores de coordenação do ensino, pesquisa e extensão, na forma 

deste Regimento. 
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Compete ao Colegiado de curso: 

I. Avaliar e atualizar, sempre que houver necessidade, o Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC;  

II. Analisar e aprovar os planos de ensino das unidades curriculares 

dos cursos, propondo alterações quando necessárias; 

III. Estabelecer formas de acompanhamento e avaliação dos cursos, 

por meio de atos legais da educação superior, em articulação com 

a Comissão Própria de Avaliação (CPA), inclusive acompanhando 

e auxiliando-a na divulgação dos resultados; 

IV. Elaborar proposta do calendário acadêmico anual dos cursos, 

encaminhando-a para a Diretoria da IES, que unificará as 

informações; 

V. Apreciar convênios, no âmbito acadêmico, referentes aos cursos, 

encaminhando-os para parecer ao Diretor da IES; 

VI. Decidir, em primeira instância, sempre que houver necessidade, 

questões apresentadas por docentes e discentes; 

VII. Analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, 

encaminhá-los a Diretoria da IES; 

VIII. Propor e/ou avaliar as atividades extracurriculares necessárias 

para o bom funcionamento do curso, registrando-as em 

formulários próprios; 

IX. Apresentar ao CONSUAD especificidades do curso referentes às 

Atividades Complementares, Extensão, Estágios Curriculares e 

Trabalhos de Conclusão de Curso, para aprovação; 

X. Avaliar, fixar normas e promover a integração dos componentes 

curriculares do curso, visando garantir-lhe a qualidade didático-

pedagógica e a interdisciplinaridade; 

XI. Exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas 

decisões; 

XII. Solucionar as dúvidas que porventura surgirem na aplicação deste 

Regulamento.  
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Parágrafo único - Das decisões do colegiado de curso, em matéria de sua 

competência, cabem recursos ao CONSUAD, respeitado o prazo máximo de até 

5 (cinco) dias, contados da publicação da decisão. 

 
2.14. Pesquisa e Produção Científica 
 

A IES está buscando um nível de excelência nos cursos com o 

desenvolvimento de laboratórios e pesquisas de alta qualidade e pretende no 

curso de Psicologia tornar-se um polo de referência para a região. Inclusive a 

IES já está buscando parcerias para trabalho em conjunto nos diversos 

segmentos que estes futuros profissionais poderão atuar. A intenção é que o 

desenvolvimento da iniciação científica venha a contribuir fortemente para o 

crescimento do município e região. Alguns contatos para bolsas e participações 

em linhas de pesquisas pertinentes ao desenvolvimento do curso já estão sendo 

feitos bem como a busca de profissionais que possuam produção e 

características para orientarem futuros trabalhos. Ações como o cadastramento 

no CNPQ, PBIC e outros órgãos de fomento a pesquisa estão sendo 

desenvolvidos e já possuímos alguns projetos em parcerias. 

 

3. INFRAESTRUTURA 

 

3.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais 

 

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. 

A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve 

assegurar-lhes a participação na comunidade com as demais pessoas, as 

oportunidades de desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não 

restringir sua participação em determinados ambientes e atividades com base 

na deficiência.  

Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu 

interesse profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar 
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serviços e recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos 

estudantes.  

 

3.1.1. Necessidades Auditivas 

 

Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de 

compreender a fala por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:  

 

• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, 

mas não impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber 

a voz humana, com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;  

 

• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que 

impede o indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, 

bem como de adquirir, naturalmente, o código da língua oral.  

 

A Faculdade Cidade de Coromandel disponibiliza no projeto pedagógico 

de cada curso a inclusão da disciplina de libras.  

A FCC conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com 

deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de 

recebimento e envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-

aprendizagem.  

A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no 

sentido de introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de 

atitude perante o diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino 

com uma filosofia comum envolvendo os coordenadores de curso, professores 

e alunos ambos compromissados com o atendimento à diferença, para que o 

processo de incluir se efetive a FCC buscará constantemente o treinamento dos 

profissionais, através de palestras, minicursos e incentivo na participação de 

projetos e eventos que abordem o tema.  

 

3.1.2. Necessidades Físicas 

 



84 

 

Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as 

pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, 

em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou 

más formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração 

completa ou parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos, acarretando 

o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 

para o desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).  

A Faculdade Cidade de Coromandel proporciona condições de acesso e 

utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

• A mesma contará com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos 

setores administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de 

convivência. 

• Contará com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.  

• Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de 

deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.  

• O laboratório de informática possuíra máquinas adaptadas para o aluno.  

 

3.1.3. Necessidades Visuais 

 

É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e 

após a melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como: 

 

Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no 

melhor olho após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no 

maior meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob 

o enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo 

da visão que leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura 
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e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para a 

sua educação; 

 

Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após 

correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que 

permite ao educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos 

didáticos e equipamentos especiais.  

 

• A instituição pretende disponibilizar o piso direcional indicando o 

caminho a ser percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de 

alerta que é usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança.  

• A instituição disponibilizará softwares instalados em maquinas 

especificas com fones de ouvido para atender ao aluno.  

• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático 

impresso em tamanho diferenciado.  

• Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um 

profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula. 

 

3.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - 

TI/Tempo Parcial – TP 

 

A Faculdade disponibilizará postos de trabalho individualizado em uma 

sala para a realização das atividades dos professores, que funcionará numa área 

equipada com armários, computador interligado à Internet para a utilização dos 

mesmos, com disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem 

nos seus notebooks, impressora e demais materiais necessários, servindo de 

suporte para eventuais reuniões do curso, em ótimas condições de iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. Dessa forma, 

esse espaço está muito bem adequado para o desenvolvimento dos 

planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e pesquisas. 

 

3.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços 

Acadêmicos 
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O curso de Bacharel em Psicologia dispõe de uma sala para os serviços 

acadêmicos do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação 

do curso, assim como para o NDE. Este espaço encontra-se em condições 

adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de 

ordem técnico-administrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e há 

acesso à internet. Também estão disponíveis computadores que atendem os 

professores que atuam neste ambiente. 

 

3.4. Sala de Professores 

 

O Curso de Psicologia da Faculdade Cidade de Coromandel dispõe de 

uma sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam a 

preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço 

encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o 

desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica.  

 

3.5. Salas de Aula 

 

A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas 

que apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O 

Campus possui salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e 

também apresenta boa iluminação artificial e natural, pintura em bom estado de 

conservação e são bem arejadas e possuem ventiladores. Estão mobiliadas com 

carteiras individuais, mesa e cadeira para o docente, instalações elétricas para 

o uso de equipamentos como: Tela de projeção, vídeo, DVD, TV, entre outros, 

sempre que necessários. 

 

3.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

 

A FCC oferecerá aos discentes livre acesso aos equipamentos de 

informática, dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às 
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necessidades dos usuários para as devidas atividades. A IES ainda conta com 

uma rede de Wi-Fi que abrange toda a área educacional. 

 

3.7. Biblioteca 

 
3.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FCC 

 

A FCC possui uma Biblioteca Central localizada na região central do 

campus. Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem 

de recepção, salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas 

de pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo com 

possibilidades de acesso físico e/ou virtual. 

 

3.7.2. Biblioteca Virtual 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel buscando facilitar a vida dos 

usuários, é participante da Biblioteca Virtual “Minha Biblioteca” que disponibiliza 

9.000 títulos de livre acesso em seu acervo eletrônico, qualidade e quantidade 

do acervo bibliográfico. A Biblioteca Virtual disponibiliza a funcionalidade de 

download e acesso a livros, tornando o alcance ao conhecimento mais simples 

e inovador, usando tecnologias de ponta no acervo de livros e periódicos digitais. 

Por meio de login e senha, docentes, discentes e egressos tem um fácil 

acesso, com a possibilidade de ampliar seus conhecimentos de maneira ampla 

e com grandes opções de bibliografias para todos os cursos da graduação e pós-

graduação. 

É importante destacar que a IES está em constante aprimoramento do 

sistema com ferramentas inovadoras, ágeis e fáceis, ampliando periodicamente 

o acervo bibliográfico digital. 

 

3.7.3. Bibliografia Básica 

 

A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e 

complementar, periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos 

Cursos e é feita pela Coordenação do Curso e seu Colegiado. 
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Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que 

atendem plenamente o conteúdo programático das disciplinas. 

As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade 

curricular, disponibilizados na proporção média de um exemplar para a faixa de 

10 a menos de 15 vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com 

previsto no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação. 

 

3.7.4. Bibliografia Complementar 

 

As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por 

unidade curricular, com no mínimo 2 exemplares.  

 

3.7.5. Periódicos Especializados 

 

A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e 

assinaturas impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e 

fulltext. 

 

3.7.6. Bases de Dados Assinadas 

 

A instituição conta com assinatura de base de dados de periódicos bem 

como de biblioteca virtual, visando suprir o acervo impresso, bem como facilitar 

o acesso à informação aos docentes e discentes. 

 

3.7.7. Base de Dados de Livre Acesso 

 

SCIELO 

Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos 

científicos brasileiros. 

 

BVS 

A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite 

acesso a fontes de informação na área de Saúde Pública. 
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BDTD/IBICT 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

 

LIVRE 

Periódicos de livre acesso na internet 

 

3.8. Informatização 

 

O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, 

folhetos, trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias 

áreas do conhecimento. 

 

3.9. Sistema LS Educação 

 

A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que 

contempla de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o 

objetivo de facilitar a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus 

usuários. 

 

Principais Módulos: 

 

Catalogação 

 

Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American 

CataloguingRules – AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU 

 

Circulação de Materiais 

 

Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e 

quantidades diferenciadas por categoria de usuário. 

Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.  

 

Empréstimo 

 Empréstimo para consulta local; 
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 Empréstimo domiciliar; 

 Reserva local; 

 Renovação online. 

 

 

3.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais 

 

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do 

Ministério de Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus 

usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de 

informação, mediante utilização de recursos diferenciados.  

 

Auditiva 

 

O atendimento aos alunos com necessidades educacionais auditivas é 

realizado por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Visual 

 

Aos deficientes visuais, as Bibliotecas disponibilizam o sistema DOSVOX, 

baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a facilitar o acesso 

de deficientes visuais a microcomputadores.  

 

Física 

 

As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os 

espaços internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de 

cadeirantes. 

 

3.11. Serviços 

 

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços: 

 Elaboração de fichas catalográficas; 

 Visitas guiadas à Biblioteca; 
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 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação 

bibliográfica on-line)/SCAD. 

 Levantamento bibliográfico 

 
 

3.12. Livros da Bibliografia Básica 

 

A Biblioteca da Faculdade Cidade de Coromandel, cumprindo seu objetivo 

de apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um 

acervo em constante atualização e crescimento. 

 

3.13. Livros da Bibliografia Complementar 

 

A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade 

com as disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares 

atendendo as necessidades do curso inclusive propiciando a 

interdisciplinaridade dentro do curso e com outras áreas. 

 

3.14. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes 

 

Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e 

correntes, de forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas 

temáticas, distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles 

assinados nos últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e 

periódicos específicos que passaram a fazer parte do acervo. 

 

3.15. Laboratórios Didáticos Especializados 
 

3.15.1 Laboratórios Didáticos Especializados: Qualidade 

 

Laboratório de Informática 

 

A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com maquinas 

novas adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Este laboratório 
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fica disponível para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste horário, 

sempre acompanhado pelos monitores. 

Os alunos têm ao seu dispor 02 (dois) laboratórios de Informática, 

instalados em condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. 

O Laboratório nº 01 possui 30 Microcomputadores INFOWAY conectados em 

rede e internet. O Laboratório nº 02 possui 48 microcomputadores INFOWAY 

conectados em rede. A IES conta com uma rede de wi-fi em todas as áreas de 

acesso comum ao compus.  

Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para 

cadeirante quando para deficientes visuais.  

 

Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FCC 

 

A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor 

de Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de 

informática quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é informada 

pelos monitores do laboratório, podendo ser também informada pelos 

professores que utilizam o mesmo. O setor de Tecnologia da Informação tem um 

prazo de quinze dias úteis para realizar as operações necessárias e atender 

demais solicitações. 

 

REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

CAPITULO I 

Da Finalidade 

 

Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de 

Coromandel é constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e 

comunidade local. 

 

CAPÍTULO II 

Do Pessoal 
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Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de 

Tecnologia da Informação, auxiliado por assistentes contratados ou Estagiários;  

 

Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o 

setor de Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços 

técnicos e operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para 

usos relacionados com educação e experiências práticas em geral; 

 

Art. 4º - O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação 

e o assistente na manutenção e funcionamento do Laboratório.  

 

CAPITULO III 

Do Horário De Funcionamento 

 

Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma: 

 

I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30; 

II- sábados das 08h00 às 12h00. 

 

CAPÍTULO IV 

Estrutura Operacional – Equipamentos, Reservas 

 

Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura 

necessária para utilização durante aulas práticas conforme cursos na FCC e 

também para uso em cursos de extensão e pós-graduação. 

 

Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser 

realizada com no mínimo três dias de antecedência pelo portal do professor. No 

caso de instalação de novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete 

dias. 

 

Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para 

marcação de aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de 
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prioridade ao acesso ao laboratório, devendo, portanto, os professores das 

disciplinas priorizadas utilizarem tal recurso para garantir o uso do laboratório. 

 

Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos 

contados a partir da última reserva feita pelo professor. Tal medida visa 

estabelecer um rodízio entre os professores que utilizam os laboratórios. A 

reserva é realizada através de agendamento no setor de Tecnologia da 

Informação caso haja disponibilidade dos mesmos. 

 

Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 

(quinze) minutos de atraso para início das aulas práticas previamente 

agendadas. Depois de decorrido essa tolerância, o laboratório será considerado 

disponível para o uso e o agendamento será considerado como não utilizado. 

 

CAPÍTULO V 

Usos - Finalidades E Público Alvo 

 

Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade 

Cidade de Coromandel fora dos horários de aula limita-se às atividades 

relacionadas a práticas e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo 

permitida então a utilização para interesses particulares. Não será cobrada 

nenhuma taxa pelo uso dos computadores a nenhum aluno de qualquer curso. 

O acesso só será permitido para alunos previamente cadastrados em nossos 

sistemas e matriculados na instituição. 

Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas 

regulares (usos ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem 

como no inicio das aulas. Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 

(vinte) minutos de antecedência do inicio das aulas para organização e 

preparação das atividades para os professores. 

 

Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora 

dos horários de aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de 

Tecnologia da Informação contendo o programa efetivo de uso por intermédio de 

formulário padrão ou e-mail. 
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Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FCC, para fins 

estritamente administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de 

equipamentos e comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de 

Tecnologia da Informação. 

 

Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e 

disponibilizado, quando relacionado a atividades de caráter eminentemente 

educativas e que tenham relação com os conteúdos programáticos dos cursos 

oferecidos na instituição. Acessos a sites pornográficos, participação em Salas 

de Bate-papo (Chat), o uso de mecanismos fraudulentos contra a estrutura 

(vírus, sniffers, entre outros) serão criteriosamente banidos e podem 

desencadear processos punitivos e/ou suspensivos junto às Coordenações de 

Cursos, Coordenação Acadêmica e Direção Geral da Instituição. 

 

Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não 

destacada, será tratada pela Coordenação Acadêmica. 

 

Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da 

instituição verificar quais sites o aluno acessou, caso os links acessados 

caracterize “utilização indevida”, o aluno poderá ser punido conforme Regimento 

da IES. 

 

Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como 

por qualquer acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e 

senha são de uso individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido 

descoberta por terceiros, providenciar comunicação imediata para substituição. 

Nenhuma senha é trocada ou alterada por telefone, não existe suporte telefônico 

externo. 

Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o 

log-off (finalizar o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam 

utilizados por pessoas não autorizadas. 

 

CAPÍTULO VI 
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Das Proibições 

 

Art. 20º - É proibido a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer 

tipo de líquidos, alimentos, cigarros, balas e chicletes. 

 

Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de 

qualquer tipo de jogos para computadores, a participação em salas de Bate-papo 

(chats) e o mau uso dos equipamentos implicarão em punições ou suspensões 

conforme determinação do Regimento Interno da IES. 

 

Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: 

estabilizador de tensão, no-break, servidores, impressoras e os aparelhos de ar 

condicionado, senão por pessoas autorizadas. 

 

Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes 

nos laboratórios, bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são 

de Domínio Público, Shareware ou Demonstrativos. 

 

Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste 

documento será desautorizada. 

 

Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos 

pelo Regimento Interno da FCC. 

 

Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

3.15.2. Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade 

 

Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e 

medidas de segurança estão previstos a implantação de laboratórios 

especializados, com regulamento específico, destinados à realização das aulas 

práticas, com perspectiva de pleno atendimento das demandas do curso. 
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No que diz respeito aos laboratórios específicos para o curso de 

Psicologia, destacamos: 

 

O Laboratório Virtual de Análise do Comportamento, onde os estudos, 

pesquisas e experiências em Psicologia Experimental são realizados nos 

computadores do laboratório de Informática, através de um programa virtual 

internacionalmente conhecido e reconhecido. 

 

O Laboratório Clínico, o qual oferecerá atividades na tríade ensino-

pesquisa-extensão, com a finalidade de produzir e aprofundar o conhecimento 

teórico e prático relativo a atividades clínicas e de saúde. Configura um espaço 

propício para refletir sobre as experiências e propor atuações em campos 

emergentes nestas áreas. 

 

O Laboratório de Psicoterapia de Grupo, que está voltado para as 

práticas vinculadas a inter-relações pessoa-ambiente, buscando refletir do ponto 

de vista da psicoterapia grupal, a construção de sentidos aos lugares que os 

comportamentos relativos aos diversos espaços do contexto da vida têm 

ocupado no sujeito, bem como a influência que estes espaços ocupam na 

subjetividade dessas pessoas.  

 

O Laboratório de Avaliação Psicológica que é de relevância científica 

e estratégica para o Curso de Psicologia, pois vem ao encontro de uma 

necessidade cada vez mais premente no campo da Psicologia, que é o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento das técnicas de exame psicológico 

utilizadas no Brasil, em suas mais variadas aplicações (educação, saúde, 

trabalho, organizações, trânsito, segurança pública), bem como, seu caráter 

multidisciplinar. 

 

O Laboratório da Infância e Adolescência que terá como principal 

objetivo ampliar o espaço de estudos de uma área de grande demanda da 

psicologia, através da promoção de ações diversas no que se refere a essa 

temática. Foi colocado que suas ações estarão voltadas para a promoção de 

pesquisas acadêmicas e criação de intervenções da ordem da extensão 



98 

 

acadêmica, buscando parcerias com a comunidade de Coromandel para atuar 

de maneira direta nas demandas da sociedade. 

 

 3.15.3. Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços 

 

São laboratórios especificamente experimentais onde os alunos, 

orientados pelos docentes realizam experimentos diversos com o intuito de 

aprimorar o que foi ministrado em sala de aula. 

É importante ressaltar que todos os laboratórios em funcionamento são 

regidos pela resolução pertinente a eles e apresentam seu POP – Manual de 

Procedimento Operacional Padrão, Manual de Segurança e rotina Laboratorial e 

também o Regulamento com todas as normatizações específicas para o pleno 

funcionamento do mesmo e para maior segurança dos usuários e alunos que 

usufruirão destes espaços acadêmicos.  
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ANEXO 1 

ESTRUTURA CURRICULAR CURSO DE PSICOLOGIA 2017 

                        DISPOSIÇÃO GERAL DA MATRIZ CURRICULAR  

 

LEGENDA DO CÓDIGO 

OB. = OBRIGATÓRIA OP. = OPTATIVA 

2° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00009 Neuroanatomia 40 40 80 4 

OB. 00010 Psicologia Cognitiva 60 20 80 4 

OB. 00011 Aspectos Socio-Antropológico na Psicologia 40 - 40 2 

OB. 00012 Cultura Afrodescendente Brasileira 40 - 40 2 

OB. 00013 Psicofisiologia Humana 40 - 40 2 

OB. 00014 Psicologia Fenomenológica Existencial 40 - 40 2 

OB. 00015 Métodos de Exploração e Diagnostico em 

Psicologia  

30 10 40 2 

1° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Tota

l 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00001 Aspecto Filosófico na Psicologia 40 - 40 2 

OB. 00002 Psicologia Geral: Ética em Psicologia 40 - 40 2 

OB. 00003 Metodologia e Investigação Científica 30 10 40 2 

OB. 00004 História da Psicologia Geral e no Brasil 40 - 40 2 

OB. 00005 Estatística Aplica a Psicologia 40 - 40 2 

OB. 00006 Anatomia Humana Geral 20 20 40 2 

OB. 00007 Análise do Comportamento na Psicologia 80 40 120 6 

OB. 00008 Português 40 - 40 2 

 330 70 400 20 
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OB. 00016 Psicologia Ciência e Profissão 40 - 40 2 

 330 70 400 20 
 

3° Período 

Código Disciplina 
C.H. 
Teórica 

C.H. 
Prática 

Total 
C.H. 

N.° 
Aula 

OB. 00017 Psicologia do Desenvolvimento I 80 - 80 4 

OB. 00018 Dinâmica de Grupo e Técnicas Vivenciais 30 10 40 2 

OB. 00019 Psicologia Escolar I  60 20 80 4 

OB. 00020 Psicologia Social I 40 - 40 2 

OB. 00021 Psicopatologia Infantil 40 - 40 2 

OB. 00022 Seleção e Orientação Profissional 40 - 40 2 

OB. 00023 Psicologia na Terceira Idade 40 - 40 2 

OB. 00024 Didática 40 - 40 2 

 370 30 400 20 

4° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00025 Promoção e Psicologia da Saúde 80 - 80 4 

OB. 00026 Psicologia da Sexualidade – Relações de Afeto 40 - 40 2 

OB. 00027 Psicologia Organizacional do Trabalho I 40 - 40 2 

OB. 00028 Questões Éticas e Normativas em Psicologia 40 - 40 2 

OB. 00029 Psicopatologia I 80 - 80 4 

OB. 00030 Técnicas de Exames Psicológicos I  40 40 80 4 

OB. 00031 Estágio Básico I*  40 40 2 

OB. 00032 Supervisão Aplicada ao Estagio Básico I 40 - 40 2 
* Aluno em campo de Estagio 360 80 440 22 

 

 

5° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00033 Introdução à Psicanálise 80 - 80                                                                                                                                  4 

OB. 00034 Psicologia do Desenvolvimento II 40 40 80 4 

OB. 00035 Psicodiagnóstico  60 40 100 5 

OB. 00036 Psicopatologia II 80 - 80 4 

OB. 00037 Técnicas de Exames Psicológicos II 40 40 80 4 

 300 120 400 21 

 

 

6° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 
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OB. 00038 Psicoterapia Psicodramática 20 20 40 2 

OB. 00039 Saúde Mental e Contemporaneidade 40 - 40 2 

OB. 00040 Psicossomática 40 - 40 2 

OB. 00041 Teoria e Técnica Psicoterápica Integrada I 120 - 120 6 

OB. 00042 Saúde Mental no Trabalho 40 - 40 2 

OB. 00043 Psicologia do Trânsito 40 - 40 2 

OB. 00044 Psicofarmacologia 40 - 40 2 

OP. 
00045 OPTATIVA I – Direitos Humanos e a Prática do 

Psicólogo 

40 - 40 
2 

 380 20 400 20 

 

 

 

 

 

 

7° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00046 Teoria e Técnica Psicoterápica Integrada II 120 - 120 6 

OB. 00047 Estagio Básico II* - 80 80 4 

OB. 00048 Supervisão Aplicada ao Estagio Básico II 80 - 80 4 

OB. 00049 Psicologia da Personalidade 80 - 80 4 

OB. 00050 Psicoterapia de Grupo 40 40 80 4 

OB. 00051 Psicologia Organizacional do Trabalho II 40 - 40 2 
* Aluno em campo de Estagio 360 120 480 24 

 

8° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00052 Psicologia Escolar II 40 40 80 4 

OB. 00053 Técnica Psicoterápica Específica 80 - 80 4 

OB. 00054 Iniciação Científica 40 - 40 2 

OB. 00055 Psicologia Social II 40 - 40 2 

OB. 00056 Psicologia Hospitalar 40 40 80 4 

OB. 00057 OPTATIVA II 40 - 40 2 

OP. 00058 OPTATIVA III 40 - 40 2 

 320 80 400 20 

 

 

9° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 
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OB. 00059 Trabalho de Conclusão de Curso I 40 - 40 2 

OB. 00060 *Estágio em Psicologia Clínica I - 100 100 5 

OB. 00061 Supervisão Aplicada em Psicologia Clínica I 60 - 60 3 

OB. 00062 *Estágio em Psicologia Institucional I - 100 100 5 

OB. 00063 Supervisão Aplicada em Psicologia Institucional I 60 - 60 3 

OB. 00064 *Estágio em Psicologia Aplicada I - 100 100 5 

OB. 00065 Supervisão Aplicada em Psicologia Aplicada I 60 - 60 3 
* Aluno em campo de Estagio 220 300 520 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00066 Trabalho de Conclusão de Curso II 40 - 40 2 

OB. 00067 *Estágio em Psicologia Clínica II - 100 100 5 

OB. 00068 Supervisão Aplicada em Psicologia Clínica II 60 - 60 3 

OB. 00069 *Estágio em Psicologia Institucional II - 100 100 5 

OB. 00070 Supervisão Aplicada em Psicologia Institucional II 60 - 60 3 

OB. 00071 *Estágio em Psicologia Aplicada II - 100 100 5 

OB. 00072 Supervisão Aplicada em Psicologia Aplicada II 80 - 80 4 
* Aluno em campo de Estagio 220 300 520 26 

 

 

 

NÚCLEO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OP.I 001 Biologia e Genética Humana 

40 - 40 2 

OP.I 002 Neuropsicologia 

OP.I 003 Psicologia e Primeiros Socorros 

OP.II 004 Direitos Humanos e a Prática do Psicólogo 

OP.II 005 Psicologia do Esporte 

OP.II 006 LIBRAS 

OP.III 007 Dilemas Contemporâneos da Profissão 

OP.III 008 Educação Ambiental 
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Observação Geral: 

Os estágios são realizados em períodos alternados pelos alunos, mediante 

comprovação da Ficha de Frequência assinado pelo supervisor e responsável 

pela instituição conveniada com a IES. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA TEÓRICA 3190horas 

TOTAL  

DE CARGA 

HORÁRIA 

PRÁTICA 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DE AULA 

PRÁTICA 

470 horas 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO 

BÁSICO 

120 horas 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO 

PROFISSIONALIZANTE 
600 horas 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA  4380 horas 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA ATIVIDADE COMPLEMENTAR 200 horas 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO  4580 horas 

 

 

APONTAMENTOS GRÁFICOS 
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6%
6%

12%

45%

10%

21%

DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS COM BASE A 
DIRETRIZES CURRICULARES

Fundamentos Epistemológicos e
Históricos

Fundamentos Teórioco-
Metodológicos

Procedimentos para a
Investigação Científica e a Prática
Profissional

Fenômenos e Processos
Psicológicos

Interfaces com Campos afins do
Conhecimento

Práticas Profissionais

27%

21%

10%

13%

9%

3%

17%

DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS EM RELAÇÃO 
AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 

ACADÊMICO

Programa Básico Geral

Programa em Psicologia Clínica

Programa em Psicologia Escolar

Programa em Psicologia da Saúde

Programa em Psicologia Social,
Organizacional e do Trabalho

Programa de Estágio Básico

Programa de Estágio
Profissionalizante
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ANEXO 2 

Ementário e Bibliografias 

 

1º PERÍODO 

 

Aspectos Filosóficos na Psicologia CH 40h 

 

Ementa: 

Discussão do homem no pensamento clássico – medieval – moderno – 

contemporâneo, abordando a natureza da evolução biológica e a evolução 

cultural na compreensão dos principais filósofos. Abertura arqueológica e diálogo 

com a religião, a arte, a filosofia, a ciência, técnica e com as questões de gênero, 

etnia e geração. 

 

Bibliografia Básica: 

CHAUI, M. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2009. 

 

3490

470

120
720

160

DISTRIBUIÇÃO CARGA HORÁRIA

Aula Teórica

Aula Prática

Estágio Básico

Estágio Profissionalizante

Atividade Complementar
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GAARDER, J. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: 

Cia das Letras, 2009.  

 

REALE, M. Introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. (Biblioteca 

Virtual) 

 

Bibliografia Complementar: 

BONJOUR, L.; BAKER, A. Filosofia e recurso eletrônico: textos fundamentais 

comentados. 2. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2010. (Biblioteca Virtual) 

 

CAREL, H.; GAMES, D. (Orgs.); BENCE, N.; et al. Filosofia contemporânea 

em ação. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Biblioteca Virtual) 

 

GEERTZ, C. Nova Luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2002. (Biblioteca Virtual) 

 

MARCONI, M. A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. 7. ed.  

São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca Virtual) 

 

STEGMULLER, W. A filosofia contemporânea: introdução critica. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 

 

Psicologia Geral: Ética em Psicologia CH 40h 

 

Ementa: 

A psicologia como teoria: conceito, objeto de estudo e métodos de pesquisa; 

como prática: campos de aplicação e relações interdisciplinares. Em discussão 

aos conceitos de ética e moral vivido pelos indivíduos na sociedade 

contemporânea sob o ângulo da formação profissional do psicólogo. 

 

Bibliografia Básica: 

BARSANO, P. R.; SOARES, S. P. S. Ética profissional. São Paulo: Saraiva, 

2015. (Biblioteca Virtual) 



107 

 

 

RIOS, T. A. Ética e Competência. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2005.  

 

SÁ, A. L. Ética Profissional. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

ADEODATO, J. M. Ética e retórica. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. (Biblioteca 

Virtual) 

 

ADEODATO, J. M. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na 

ciência - em contraposição à ontologia de Nicolai Hartmann. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. (Biblioteca Virtual) 

 

 

 
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
GONZAGA, A. A.; NEVES, K. P.; BEIJATO JUNIOR, R. Estatuto da Advocacia 
e Novo Código de Ética e Disciplina da OAB: Comentados. Rio de Janeiro: 
Grupo GEN, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
PAGAN, M. Ética Profissional.  Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
 
 
Metodologia e Investigação Científica CH 40h 
 
Ementa: 
As características do conhecimento científico. As etapas básicas do método 
científico. Normas de elaboração dos trabalhos acadêmicos. Instrumentos 
utilizados na pesquisa científica. 
 
Bibliografia Básica: 
ANDRADE, M. M. Guia prático de redação: exemplos e exercícios. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. 
 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
2004. 
 
MATTAR NETO, J. A. Metodologia Científica na Era da Informática. São 
Paulo: Saraiva, 2008. (Biblioteca Virtual) 
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Bibliografia Complementar: 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
RODRIGUES, R. M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de 
preparação de suas etapas. São Paulo: Grupo GEN, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. 
São Paulo: Atlas, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
WALLIMAN, N. Métodos de Pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca 
Virtual) 
 
 
História da Psicologia Geral e no Brasil CH 40h 
 
Ementa: 
Determinantes da psicologia enquanto disciplina científica. Idéias psicológicas 
antecedentes ao aparecimento da Psicologia. Tendências científicas e filosóficas 
na Psicologia: empirismo, associacionismo e materialismo. Principais 
abordagens da Psicologia no século XIX e XX: aspectos epistemológicos. A 
história da Psicologia no Brasil. 
 
 
Bibliografia Básica: 
GOODWIN, C. J. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Cultrix, 2005.  
 
DAVIDOFF, L. L. Introdução a Psicologia. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 2001.   
 
FELDMAN, R. S. Introdução à Psicologia. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
(Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar: 
 
BRITTO, E. Psicologia, educação e novas tecnologias. São Paulo: Cengage 
Learning Editores, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
GERRIG, R. J. ; ZIMBARDO, P. G. A psicologia e a vida. 16. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. (Biblioteca Virtual) 
 
MEYRS, D. G. Psicologia. 9. ed. São Paulo: LTC, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
REIS, J. C. História da “Consciência Histórica” Ocidental Contemporânea: 
Hegel, Nietzsche, Ricoeur. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. (Biblioteca Virtual) 
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SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ , S. E. História da Psicologia Moderna-PLT: 
Tradução da 9ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning Editores, 
2012. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Estatística Aplicada Psicologia CH 40h 
 
Ementa: 
Aborda descrição e análise de dados relativos à Psicologia Aplicada (tabelas e 
gráficos) por meio de diferentes medidas estatísticas. Níveis de mensuração. 
Tipos de amostras. Testes de significância não-paramétricos para amostras 
independentes. Testes de significância paramétrica para amostras 
emparelhadas. Testes de correlação e análise de regressão. 
 
Bibliografia Básica: 
 
COSTA, S. F. Introdução ilustrada á estatística. São Paulo: Habra, 2005. 
 
GLANTZ, S. A. Princípios de Bioestatística. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
(Biblioteca Virtual) 
 
MARTINS, G. A. Estatística Geral e Aplicada. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
ARANGO, H. S. Bioestatística: teórica e computacional. 3. ed. Rio de janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. (Biblioteca Virtual) 
 
BECKER, J. L. Estatística Básica: transformando dados em informação. Porto 
Alegre: Bookman, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
BUSSAB, W. O.;  MORETTIN, P. Estatística Básica. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
COSTA, G. G. O. Curso de Estatística Básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
(Biblioteca Virtual) 
 
DANCEY, C. P.; REIDY, J. Estatística sem Matemática para Psicologia, 5. ed. 
Porto Alegre: Penso, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Anatomia Humana Geral CH 40h 
 
Ementa: 
Introdução ao estudo da anatomia humana. Capacitando o aluno a compreensão 
do sistema esquelético, muscular, circulatório, digestivo, respiratório, genitor 
masculino e feminino e sistema sensorial. 
 
Bibliografia Básica: 
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D’ANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 
São Paulo: Atheneu, 2010. 
 
FREITAS, V. Anatomia: conceitos e fundamentos. Porto Alegre: Grupo A, 2004. 
(Biblioteca Virtual) 
 
PUTZ, R.; PABST, R. Sobota: Atlas de Anatomia Humana: volume1 – cabeça, 
pescoço e extremidades; volume 2 – tronco, vísceras e extremidade inferior.  21. 
ed. atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
 
ROHEN, J. W.; et. al. Anatomia Humana. São Paulo: Manole, 2002.  
 
Bibliografia Complementar: 
 
HEIDEGGER, W. Atlas de Anatomia Humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2006. (Biblioteca Virtual) 
 
HIATT, J. L.; GARTNER, L. P. Anatomia Cabeça & Pescoço. 4. ed.  Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B. Anatomia Humana:  
Coleção Martini. Porto Alegre: Grupo A, 2009. (Biblioteca Virtual) 
 
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia Orientada para a 
Clínica. 7. ed.  Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. Princípios de Anatomia Humana. 12. ed. 
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Análise do Comportamento na Psicologia CH 120h 
 
Ementa: 
Análise Experimental do Comportamento mediante evolução do Behaviorismo. 
Metodologia behaviorista. Conceitos do Behaviorismo Metodológico (Watson); 
Behaviorismo Radical (Skinner). Que permitam elaboração e execução de 
projetos laboratoriais com controle de variáveis do comportamento, através da 
prática experimental laboratorial, utilizando a observação em psicologia 
enquanto método de coleta e análise de dados considerando a linguagem 
cientifica. 
 
Bibliografia Básica: 
 
BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: comportamento, cultura e 
evolução. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. (Biblioteca Virtual) 
 
FAGUNDES, A. J. F. M. Descrição, definição e registro de comportamento. 
17. ed. São Paulo: EDICON, 2015. 
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SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
ABREU-RODRIGUES, J.; RIBEIRO, M. R. (Org.). Análise do comportamento: 
pesquisa, teoria e aplicação. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
BORGES, N. B.; et al. Clínica analítico-comportamental: aspectos teóricos e 
práticos. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
DAVISON, G. C.; NEALE, J. M. Psicologia do Comportamento Especial, 8. 
ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003. (Biblioteca Virtual) 
 
HÜBNER, M. M. C.; MOREIRA, M. B. Fundamentos de Psicologia: Temas 
Clássicos de Psicologia Sob a Ótica da Análise do Comportamento. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
LENT, R. Neurociência da Mente e do Comportamento. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
Português CH 40h 
 
Ementa: 
A importância da produção escrita para nossa sociedade. O processo da leitura. 
Leitura e pseudo-leitura. Elaboração de textos e estrutura de registros 
adequados a partir da correta expressão linguística. Redação técnica e oficial. 
 
 
Bibliografia Básica: 
ANDRADE, M. M. Guia Prático de Redação. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2004.  
 
MAGRI, W. Coleção resposta certa: CESPE/UnB Português. v. 16, 1. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar: 
 
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - 
Concursos, Enem e Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca  
Virtual) 
 
MOYSÉS, C. A. Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2016. (Biblioteca 
Virtual) 
 
NADÓLSKIS, H. Normas de comunicação em Língua portuguesa. 27. ed. São 
Paulo, Grupo GEN, 2009. (Biblioteca Virtual) 
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NASCIMENTO, E. D. Linguagem forense: redação forense e a língua 
portuguesa aplicada à linguagem do foro. 13. ed. São Paulo. 2013. (Biblioteca 
Virtual) 
 
PERISSÉ, G. A Arte da Palavra: Como Criar um Estilo Pessoal na Comunicação 
Escrita. São Paulo: Manole, 2003.  (Biblioteca Virtual) 
 
 
2º PERÍODO 
 
Neuroanatomia CH 80h 
 
Ementa: 
Estudo do sistema nervoso, as diversas relações neuro-funcionais entre o 
sistema nervoso e as atividades humanas. Estrutura cerebral, hemisférios 
cerebrais, sistema neuro-vegetativo e autônomo sistema límbico e hipotalâmico. 
 
Bibliografia Básica: 
MACHADO, A.; HAERTEL, L. M. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2014. 
 
MENESES, M. S. Neuroanatomia Aplicada. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. (Biblioteca Virtual). 
 
SNELL, R. S. Neuroanatomia clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.   
 
Bibliografia Complementar: 
COSENZA. Fundamentos de Neuroanatomia. 4. ed. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2012. (Biblioteca Virtual). 
 
HIATT, J. L.; GARTNER, L. P. Anatomia: cabeça e pescoço. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
MARTIN, J. H. Neuroanatomia: Texto e Atlas. Porto Alegre: Grupo A, 2013. 
(Biblioteca Virtual). 
 
MARTINEZ, A.; ALLODI, S.; UZIEL, D. Neuroanatomia Essencial. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2014. (Biblioteca Virtual). 
 
SCHMIDT, A. G.; PROSDÓCIMI, F. C. Manual de Neuroanatomia Humana: 
Guia Prático. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014. (Biblioteca Virtual). 
 
Psicologia Cognitiva CH 80h 
 
Ementa: 
Estudo Histórico Da Psicologia Cognitiva. Psicologia Cognitiva E Método 
experimental. Processos cognitivos. Sistemas de memória. Funções cognitivas 
superiores. Perspectivas do funcionamento mental. Questões metodológicas em 
ciências cognitivas. Abordagem da Psicoterapia Comportamental Cognitiva. 
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Bibliografia Básica: 
 
IZQUIERDO, I. Memória. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 
 
STENBERG, R. J. Psicologia Cognitiva. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 
 
Bibliografia Complementar: 
CALL, N.; FEATHERSTONE, S. Cérebro e educação infantil: como aplicar os 
conhecimentos da ciência cognitiva no ensino de crianças de até 5 Anos. Porto 
Alegre: Penso, 2015.  (Biblioteca Virtual) 
 
LEAHY, R. L. Terapia cognitiva contemporânea: teoria, pesquisa e prática. 1. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. (Biblioteca Virtual) 
 
PARENTE, M. A. M. P. Cognição e envelhecimento. Porto Alegre: Artmed; 
2006. (Biblioteca Virtual) 
 
SCHIFFMAN, H. R. Sensação e percepção. 5. ed. Rio de janeiro: LTC; 2005. 
(Biblioteca Virtual) 
 
STEIN, L. M. (Org). Falsas memórias: fundamentos científicos e suas 
aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Aspecto Sócio-Antropológico na Psicologia CH 40h 
 
Ementa: 
Análise antropológica da alteridade e da diversidade cultural, com ênfase na 
relação natureza-cultura-sociedade-indivíduo. Compreensão dos fenômenos 
sociais a partir das estruturas e processos de interação social, nas sociedades 
contemporâneas. A cultura como instância de expressão simbólica. Processos 
socioculturais na construção das identidades sociais. 
 
 
Bibliografia Básica: 
FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 15. ed. São Paulo: Graal, 2000. 
 
MARCONI, M. A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. São 
Paulo: Grupo GEN, 2012.  (Biblioteca Virtual) 
 
VILA NOVA, S. Introdução à Sociologia. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
Bibliografia Complementar: 
ASSIS, O. Q.; KÜMPEL, V. F. Manual de Antropologia Jurídica. São Paulo: 
Ciências Jurídicas, 2010. (Biblioteca Virtual) 
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IAMUNDO, E. Sociologia e antropologia do direito. São Paulo: Saraiva, 2012. 
(Biblioteca Virtual) 
 
KOTTAK, C. P. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à 
Antropologia Cultural. Porto Alegre: Grupo A, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
ROCHA, J. M. Antropologia Jurídica. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015. 
(Biblioteca Virtual) 
 
SANTOS, P. A. Fundamentos de sociologia geral. São Paulo: Grupo GEN 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Cultura Afrodescendente Brasileira CH – 40H  
 
Ementa:  
Sistema de colonização da África. A formação de quilombos no Brasil. Identidade 
negra. O negro na cultura afrodescendente. Intelectualidade negra. Movimento 
negro no Brasil. Desconstrução de conceitos e termos referente a cultura 
afrodescendente.  
 
Bibliografia Básica: 
ALBUQUERQUE, W. R; FRAGA, W. Uma História da Cultura Afro-brasileira. 
São Paulo: Moderna, 2009. 
 
MATTOS, R. A. História e Cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2013.  
 
CARDOSO, F. H. Cultura das transgressões no Brasil: Lições da história. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. (Biblioteca Virtual) 

  
 

Bibliografia Complementar: 
 BENTO, M. A. S. Cidadania em Preto e Branco: discutindo as relações étnico-raciais. 

São Paulo: Ática, 2005. (Biblioteca Virtual)   

 
CANDAU, V.; et al. Oficinas pedagógicas de direitos humanos. Petrópolis: 
Vozes, 2003. (Biblioteca Virtual)   

 
CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira, 2003. (Biblioteca Virtual)   

 
KABENGELE, M. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, 
línguas, cultura e civilizações. São Paulo: Global, 2009. (Biblioteca Virtual)   

 
SILVEIRA, R. M. G.; et al. Educação em direitos humanos: fundamentos 
teórico-metodológicos. João Pessoa: Universitária, 2007. (Biblioteca Virtual)   
 
 
Psicofisiologia Humana CH 40h 
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Ementa: 
Princípios gerais de homeostasia e processos básicos de funcionamento 
orgânico. Fisiologia nas membranas celulares e do neurônio. Noções gerais dos 
Sistemas Cardiovasculares e Respiratório. Princípios básicos da fisiologia 
endócrina. Glândulas endócrinas, hormônios e respectivas funções e 
mecanismo de controle. Endocrinopatias.  Princípios básicos do sistema nervoso 
e suas funções integrativas. Sistemas sensoriais, funções intelectuais e 
comportamentais. 
 
Bibliografia Básica: 
AIRES, M. de M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
 
CORTEZ, C. M.; SILVA, D. Fisiologia Aplicada à Psicologia. Rio de Janeiro: 
Grupo GEN, 2005. (Biblioteca Virtual) 
 
GUYTON, A.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
ABRAHAMSOHN, P. Histologia. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016. (Biblioteca 
Virtual) 
 
MEDRADO, L. Citologia e Histologia Humana: Fundamentos de 
Morfofisiologia Celular e Tecidual. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
PIRES, C. E. B. M.; ALMEIDA, L. M. Biologia Celular: Estrutura e Organização 
Molecular. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia: Texto e Atlas - Correlações com 
Biologia Celular e Molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016. (Biblioteca 
Virtual) 
 
SADLER, T. W. Embriologia Médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016. 
(Biblioteca Virtual) 
 
 
Psicologia Fenomenológica Existencial CH 40h 
 
Ementa: 
 
Os conceitos básicos que caracterizam a abordagem centrada na pessoa, a 
partir do resgate dos pressupostos filosóficos (existencialismo e fenomenologia) 
que as fundamentam. A investigação ‘objetiva’ sobre o objeto ‘subjetivo’. 
 
Bibliografia Básica: 
 
GHIRALDELLI, J. R. P. A Aventura da Filosofia II: de Heidegger a Danto. 
Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 



116 

 

 
HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 
PONTY, M. M. Fenomenologia da Percepção. 3. ed. São Pauto: Martins 
Fontes, 2006. 
 
 
Bibliografia Complementar: 
DURKHEIM, É. Filosofia Moral. São Paulo: Forense, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
FERRAZ JR., T. S. (org.); BITTAR, E. C. B.; ALMEIDA, G. A. (coords.) Filosofia, 
Sociedade e Direitos Humanos: Ciclo de Palestras em Homenagem ao 
Professor Goffredo Telles Jr. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
GHIRALDELLI JR., P. A Aventura da Filosofia: de Parmênides a Nietzsche. 
São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 
 
GHIRALDELLI, J. R. P. A Filosofia como Medicina da Alma. São Paulo: 
Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
NORRIS, C. Epistemologia: Conceitos-Chave em Filosofia. Porto Alegre: 
ArtMed, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
Métodos de Exploração e Diagnóstico em Psicologia CH 40h 
 
Ementa: 
Desenvolver a habilidade das diferentes formas de entrevistas e testes, 
destacando os métodos e técnicas, considerando o levantamento, organização 
e análise de dados. Referenciando a compreensão diante das partes, tipos e 
aplicações, na utilização em diferentes áreas da psicologia.  
 
Bibliografia Básica: 
 
 
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
MANNONI, M. A Primeira Entrevista em Psicanálise: Um clássico da 
psicanálise. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
PEIXOTO, A. L. A. Ferramentas de Diagnóstico para Organizações e 
Trabalho: Um Olhar a Partir da Psicologia. Porto Alegre: Grupo A, 2015. 
(Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar: 
 
COHEN, R. J.; SWERDLIK, M. E.; STURMAN, E. D. Testagem e Avaliação 
Psicológica: Introdução a Testes e Medidas. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
(Biblioteca Virtual) 
 
HOGAN, T. P. Introdução à prática de testes psicológicos. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. (Biblioteca Virtual) 



117 

 

 
NOBRE, F. (ed.) Medicina de Consultório: Prevenção, Diagnóstico, 
Tratamento e Gestão. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 
 
SANDERS, L. Todo Paciente Tem uma História Para Contar, Mistérios 
médicos e a arte do diagnóstico. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
 
WILLIAMS, B. A.; et al. CURRENT: Geriatria - Diagnóstico e Tratamento. Porto 
Alegre: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Psicologia: Ciência e Profissão CH 40h 
 
Ementa: 
Discussões acerca da construção histórica da prática profissional da psicologia, 
suas contradições que se apresentam no desenvolvimento que desemboca na 
configuração atual do mercado de trabalho para os profissionais psicólogos. 
 
Bibliografia Básica: 
 
BRITTO, E. Psicologia, Educação e Novas Tecnologias. São Paulo: Cengage 
Learning Editores, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
DAVIDOFF, L. L. Introdução a Psicologia. Rio de Janeiro: Pearson, 2000. 
 
GOODWIN, C. J. História da Psicologia Moderna. 4. ed. São Paulo: Cultrix, 
2010.  
 
Bibliografia Complementar: 
 
CHIAVENATO, I. Carreira e Competência: Você é Aquilo que Faz! Como 
Planejar e Conduzir seu Futuro Profissional. São Paulo: Manole, 2013. 
(Biblioteca Virtual) 
COOPER, A. A. Imagem Profissional. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
(Biblioteca Virtual) 
 
FERREIRA, R. C. C. Psicologia Social e Comunitária: Fundamentos, 
Intervenções e Transformações. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
MOLL, J. Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: 
Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Grupo A, 2011. (Biblioteca 
Virtual) 
 
OLIVEIRA, F. J. Profissão líder: desafios e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2006. (Biblioteca Virtual) 
 
 
3º PERÍODO 
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Psicologia do Desenvolvimento I  CH 80h 
 
Ementa: 
 
Principais perspectivas teóricas que norteiam a Psicologia do Desenvolvimento. 
O período pré-natal e o processo de nascimento. Primeira Infância: 
desenvolvimento físico e psicomotor, processos cognitivos básicos, aquisição da 
linguagem, desenvolvimento social e da personalidade. Análise das idades pré-
escolar e escolar: desenvolvimento físico, cognitivo, social e da personalidade. 
 
Bibliografia Básica: 
BIAGGIO. Psicologia do desenvolvimento. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
 
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. 12. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. 
 
SALLES, J. F.; HAASE, V. G.; MALLOY-DINIZ, L. F. Neuropsicologia do 
Desenvolvimento: Infância e Adolescência. Porto Alegre: ArtMed; 2016. 
(Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar: 
 
FATUDO, M. V. Laboratório e Desenvolvimento de Projetos Educacionais. 
São Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
FERNÁNDEZ, A. O Saber em Jogo: A Psicopedagogia Propiciando Autorias de 
Pensamentos. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
FERREIRA, R. C. C. Psicologia Social e Comunitária: Fundamentos, 
Intervenções e Transformações. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 
FONSECA, V. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
WAGNER, A. E. (colabs). Desafios Psicossociais da Família 
Contemporânea: Pesquisas e Reflexões. Porto Alegre: ArtMed, 2011. 
(Biblioteca Virtual) 
 
Dinâmica de Grupo e Técnicas Vivenciais CH 40h 
 
Ementa: 
Conceitos fundamentais. Evolução histórica, campo de ação, teorias e técnicas. 
Aplicações da dinâmica de grupo em diferentes áreas de atuação do psicólogo 
e suas respectivas implicações éticas.  Exame das relações interpessoais e 
principais fenômenos e processos grupais. Teoria e prática da dinâmica de grupo 
como técnica de desenvolvimento individual e grupal. 
 
 
Bibliografia Básica: 
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ANTUNES, C. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. 20. ed. 
Petropólis: Vozes, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
GONÇALVES, A. M.; PERPÉTUO, S. C. Dinâmica de grupos na formação de 
lideranças. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2007. 
 
SOARES, V. Dinâmicas de grupo e jogos: psicodrama, expressão corporal, 
criatividade, meditação, artes. Petrópolis: Vozes, 2012.  
 
 
Bibliografia Complementar  
BROCK, A.; DODDS, S.; JARVIS, P. A. M.; OLUSOGA, Y. Brincar: 
Aprendizagem para a Vida. Porto Alegre: Artmed, 2011 (Biblioteca Virtual)  
 
CORNEAU, G. Pai Ausente, Filho Carente. São Paulo: Manole, 2015. 
(Biblioteca Virtual)  
 
MACEDO, l.; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Aprender com Jogos e 
Situações-Problema. Porto Alegre: Artmed, 2000 (Biblioteca Virtual)  
 
ZIMMERMAN, E.; SALEN, K. Regras do jogo: fundamentos do design de jogos. 
v. 1. São Paulo: Blucher, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Psicofarmacologia CH 80h 
 
Ementa: 
Introdução a Psicofarmacologia. Bases neuroquímicas da depressão e distúrbio 
bipolar. Antidepressivos e Drogas reguladoras do humor. Estado de atividade 
cerebral: Epilepsia e psicoses. Drogas antiepiléticas. Antipsicóticos. Transtornos 
da ansiedade. Transtorno do Pânico e Transtorno Obsessivo Compulsivo. 
Ansiolíticos. Transtornos alimentares. Analgésicos de Ação central. Abuso e 
Dependência de drogas. 
 
 
Bibliografia Básica: 
 
 
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMANN, B. C. As bases 
farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2012. 
 
GILMAN, A. G.; HARDMAN, J. G. As Bases Farmacológicas Terapêutica. 10. 
ed. Rio de Janeiro: Mc. Grawhill, 2003. (Biblioteca Virtual)  
 
LIMA, D. R. Manual de Farmacologia clínica, terapêutica e toxologia. v. 2. 
Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 
 
 
Bibliografia Complementar  
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CLARK, M. A.; et al. Farmacologia Ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
(Biblioteca Virtual)  
 
KATZUNG, B. G.; MASTERS, S. B.; TREVOR, A. J. Farmacologia básica e 
clínica. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
MARANGELL, L. B.; et al. Psicofarmacologia. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
(Biblioteca Virtual)  
 
OLIVEIRA, I. R.; SCHWARTZ, T.; STAHL, S. M. Integrando a Psicoterapia e 
psicofarmacologia: Manual para clínicos. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
(Biblioteca Virtual) 
 
SCHATZBERG, A. F.; COLE, J. O.; DEBATTISTA, C. Manual de 
psicofarmacologia clínica. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. (Biblioteca 
Virtual)   
 
 
Psicologia Escolar I CH 80h 
 
Ementa: 
Delimitação do papel e função do psicólogo escolar. Investigação da realidade 
educacional, identificando os desafios do sistema educacional brasileiro. Estudo 
e caracterização de problemas de aprendizagem. Instituições educativas. A 
relação histórica entre Psicologia e Educação e a reflexão crítica dessa interface. 
A crítica histórica aos procedimentos educacionais em diferentes espaços e 
instituições. 
 
 
Bibliografia Básica: 
BARRETO, F. C.; ROCKENBACK, N. Educação Escolar: evolução histórica, 
teorias, práticas docentes e reflexões. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca 
Virtual) 
 
COOL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (Org.). Desenvolvimento 
Psicológico e Educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem 
escolar. v. 3. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
 
WECHELER, S. M. (org). Psicologia Escolar: pesquisa, formação e prática. 3. 
ed. Campinas: Alínea, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
CASTRO, L. Série Questões: Psicologia Organizacional. 2. ed. São Paulo: 
GEN, 2015. (Biblioteca Virtual) 
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FERREIRA, A. R. Biblioteca no Ambiente Escolar, Comunicação, 
Dinâmicas: Organização e Estratégias de Atendimento. São Paulo: Saraiva, 
2015. (Biblioteca Virtual) 
 
SALVADOR, C. C.; MARCHESI, Á.; PALACIOS, J. Desenvolvimento 
Psicológico e Educação: Psicologia da Educação Escolar. v. 2. Porto Alegre: 
Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
SALVADOR, C. C.; MESTRES, M. M.; GOÑI, J. O.; GALLART, I. S. Psicologia 
da Educação. Porto Alegre: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
THURLER, M. G.; MAULINI, O. A Organização do Trabalho Escolar: uma 
oportunidade para repensar a escola. Porto Alegre: Grupo A, 2012. (Biblioteca 
Virtual) 
 
Introdução a Psicanálise CH 80h 
 
Ementa: 
Gênese e evolução histórica da Psicanálise. A constituição do sujeito psíquico a 
partir da metapsicologia freudiana, teoria do desejo, da sexualidade infantil, o 
modelo da primeira tópica e da segunda tópica e a teoria das identificações. 
 
Bibliografia Básica: 
 
FORBES, J. Inconsciente e Responsabilidade: Psicanálise do Século XXI. 
São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
GARCIA-ROZA, L. A. Introdução a Metapsicologia Freudiana. v.1. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.  
 
GAY, P. Freud: uma vida para nosso tempo. São Paulo: Cia das Letras, 1999. 
 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos Psicanalíticos. Porto Alegre: Grupo A, 2011 
(Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar: 
FORBES, J.; RIOLFI, C. (org.) Psicanálise: a clínica do real. São Paulo: Manole, 
2014. (Biblioteca Virtual) 
 
GABBARD, G. O. Psiquiatria Psicodinâmica na Prática Clínica. Porto Alegre: 
Grupo A, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
GARCIA-ROZA, L. A. Introdução à Metapsicologia Freudiana 2: a 
interpretação do sonho (1900). Rio de Janeiro: Zahar, 1993. (Biblioteca Virtual) 
 
GARCIA-ROZA, L. A. Introdução à Metapsicologia Freudiana 3. Artigos de 
metapsicologia, 1914-1917: narcisismo, pulsão, recalque, inconsciente. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1995. (Biblioteca Virtual) 
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ZIMERMAN, D. E. Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Psicologia Social I CH 40h 
 
Ementa: 
 
A história da psicologia social, identificando conceitos e práticas derivados dos 
modelos teóricos e metodológicos distintos e a teoria da identidade como 
referencial para compreensão e explicação do processo de constituição do 
indivíduo.  
 
 
Bibliografia Básica: 
ARONSON, E.; WILSON, T. D.; AKERT, R. M. Psicologia Social.  8. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
NEVES, M.; et al. Psicologia social contemporânea. 21. ed. Petropólis: Vozes, 
2013. 
 
RODRIGUES, A. Psicologia Social. 27. ed. Petrópolis:.Vozes, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
ABRAMIDES, M. B. C. Movimentos sociais e Serviço Social: uma relação 
necessária. 1. ed. São  Paulo: Cortez, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
FERREIRA, C. C. Psicologia Social e Comunitária: Fundamentos, 
Intervenções e Transformações.  São Paulo: Érica, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
HENRIQUES, M. S. Comunicação e estratégias de mobilização social. São 
Paulo: Grupo A, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
PEREIRA, P. A. P. Política social: temas & questões. São Paulo: Cortez, 2008. 
(Biblioteca Virtual) 
 
TORRES C. V.; NEIVA, E. R. Psicologia Social: principais Ttmas e vertentes. 
Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
 
4º PERÍODO 
 
Psicologia do Desenvolvimento II  CH 80h 
 
Ementa: 
Visão das principais teorias da adolescência. Aspectos biológicos da 
adolescência: puberdade e maturidade sexual. Crescimento físico, 
características cognitivas, psicossociais e afetivas do adolescente.  
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Bibliografia Básica  
 
ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência normal: um enfoque 
psicanalítico. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981. 
 
OUTEIRAL, J. Adolescer. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  
 
SHAFFER, D. R.; KIPP, K. Psicologia do Desenvolvimento: infância e 
adolescência. 8. ed. São Paulo, Pioneira Thomson,  2012. (virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
 
ASSUMPÇÃO, J. R.; F. B.; KUCZYNSKI, E. Qualidade de Vida na Infância e 
na Adolescência: orientações para pediatras e profissionais da saúde mental. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
ASSUMPÇÃO, J. R.; FRANCISCO, B. Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência: casos clínicos. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
DI MAURO, R. G. Procedimentos civis no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. (Biblioteca Virtual)  
 
FU-I, L.; BOARATI, M. A.; MAIA, A. P. F. Transtornos Afetivos na Infância e 
na Adolescência. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
SANTROCK, J. W. Adolescência. 14. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (Biblioteca 
Virtual)  
 
 
Psicologia Escolar II  CH 80h 
 
Ementa: 
A educação como processo socializador mediado por instituições, tais como: a 
escola, a família, os meios de comunicação de massa, a educação formal e não-
formal. Relação dessas mediações com o objeto da psicologia na educação. 
Possibilidades de intervenção (via projetos) frente ao fracasso escolar. 
Elaboração e desenvolvimento de propostas de intervenção para promoção do 
sucesso escolar, considerando os problemas da aprendizagem e a instituição 
educacional. 
 
Bibliografia Básica: 
 
CARRARA, K. Introdução a Psicologia da Educação: seis abordagens. São 
Paulo: Avercamp, 2004. 
 
SALVADOR, C. C.; MARCHESI, Á.; PALACIOS, J. Desenvolvimento 
Psicológico e Educação: psicologia da educação escolar. v. 2. Porto Alegre: 
Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 
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WECHELER, S. M. (org). Psicologia Escolar: pesquisa, formação e prática. 
Campinas: Alínea, 2008.  
 
 
 
 
 
 
Bibliografia Complementar: 
 
ALBERTI, S. O adolescente e o outro. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. (Biblioteca 
Virtual) 
 
GOMES, I. C. Fundamentos de Psicologia: aconselhamentos psicológicos 
numa perspectiva fenomenológica existencial. São Paulo: Grupo GEN, 2007. 
(Biblioteca Virtual) 
 
LUBART, T. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Grupo A, 2007. 
(Biblioteca Virtual) 
 
MOMEREO, C.; COLL, C. Psicologia da Educação Biblioteca Virtual: 
aprender e ensinas com as tecnologias da informação e da comunicação. São 
Paulo: Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
NASIO, J. D. Como agir com um adolescente difícil? Um livro para pais e 
profissionais. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
Psicopatologia I CH 80h 
 
Ementa: 
Bases teóricas da psicopatologia geral, bem como os principais transtornos de 
conduta com as síndromes (neuroses, psicoses, depressão e epilepsia), na sua 
semiologia, compreensão, etiologia, prognóstico e possíveis encaminhamentos. 
 
Bibliografia Básica 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
 
FOUCAULT, M. História da Loucura. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.  
 
QUINET, A. Teoria e clínica da psicose. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2006. (Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: manual diagnóstico e 
estatístico de transtornos mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Biblioteca 
Virtual)  
 
ASSUMPÇÃO JR., F. B. Fundamentos de Psicologia: psicopatologia aspectos 
clínicos. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2009. (Biblioteca Virtual) 
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COSTA, G. P. A. Clínica Psicanalítica das Psicopatologias 
Contemporâneas. Porto Alegre: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
DALGALARRONDO, P. Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
MARCELLI, D.; BRACONNIER, A. Adolescência e Psicopatologia. Porto 
Alegre: Grupo A, 2006. (Biblioteca Virtual)  
 
Psicologia Social II CH 40h 
 
Ementa: 
Estudo dos métodos de pesquisa em Psicologia Social, diante dos diferentes 
segmentos da população (institucionalizada ou não), buscando identificar as 
questões atuais sobre a estrutura e dinâmica da vida cotidiana e o processo dos 
fenômenos sociais.  
 
Bibliografia Básica 
KRÜGER, H. Introdução a Psicologia Social. v. 12. São Paulo: EPU, 1986. 
(Temas Básicos de Psicologia).  
 
LANE, S. T. M.; CODO, W. (orgs). Psicologia Social: o homem em movimento. 
14. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.  
 
PIOVESAN, F. Temas de direitos humanos. 9. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2015. (Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
ALMEIDA, N. L. T. Serviço Social, trabalho e políticas públicas. São Paulo: 
Saraiva, 2007. (Biblioteca Virtual)  
 
DEMO, P. Introdução a Sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. São Paulo: Grupo GEN, 2002. (Biblioteca Virtual)  
 
MIRANDA, N. Por que direitos humanos. São Paulo: Autêntica, 2007. 
(Biblioteca Virtual)  
 
RAMOS, A. C. Curso de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
(Biblioteca Virtual)  
 
ZAVASCHIM, M. L. S.; et al. Crianças e Adolescentes vulneráveis: o 
atendimento interdisciplinar nos centros de atenção psicossocial. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Técnicas de Exame Psicológicos I  
 
Ementa: 
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A história, os pressupostos epistemológicos e as principais características dos 
instrumentos de avaliação diante aspectos teóricos, técnicos e éticos no contexto 
da aplicação dos testes projetivos, cognitivos e motores. 
 
 
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.   
 
HOGAN, T. P. Introdução à Prática de Testes Psicológicos. São Paulo: Grupo 
GEN, 2006. (Biblioteca Virtual) 
 
SHINNE, S. (Org.). Avaliação psicológica e lei: adoção, vitimização, separação 
conjugal, dano psíquico e outros temas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
COHEN, T.; SWERDLIK, M.; STURMAN, E. Testagem e avaliação 
psicológica: introdução a testes e medidas. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
(Biblioteca Virtual)  
 
HOGAN, T. Introdução à prática dos testes psicológicos. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. (Biblioteca Virtual)  
 
HUTZ, C.; BANDEIRA, D.; TRENTINI, C. Psicometria: coleção avaliação 
psicológica. Porto Alegre: Artmed, 2016. (Biblioteca Virtual)  
 
PASQUALI, L. Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. 
Petrópolis: Vozes, 2003. (Biblioteca Virtual)  
 
Estágio Básico I  
 
Ementa: 
Atividades supervisionadas de contato investigacional com as características 
gerais do homem que vive no local e região de existência e convívio social do 
estudante, subsumidas ao tema geral dos Estágios do Núcleo Básico Comum de 
Formação – o que é o homem. Desenvolvendo programas de extensão com 
vivências colaborativas, vivências empáticas, propiciação do brincar e 
propiciação de atividades e contemplação artística. Utilizando dos métodos de 
exploração diagnóstico da psicologia para o treino da prática da OBSERVAÇÃO, 
PERCEPÇÃO e práticas para realizar ENTREVISTA. 
 
 
Bibliografia Básica  
BAUM, W. M. Compreender o Behaviorismo: comportamento, cultura e 
evolução. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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FAGUNDES, A. J. F. Descrição, definição e registro do comportamento. São 
Paulo: Edicon, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
FARR, R. M. As raízes da psicologia social moderna. 11. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2013. 
 
 
Bibliografia Complementar  
BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: comportamento, cultura e 
evolução. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. (Biblioteca Virtual)  
 
HALPERN, R. Manual de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. 
São Paulo: Manole, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
STEWART, C. J.; CASH, W. B. Técnicas de Entrevista: estruturação e 
dinâmica para entrevistados e entrevistadores. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
(Biblioteca Virtual)  
 
YUDOFSKY, S. C.; HALES, R. E. Fundamentos de neuropsiquiatria e 
ciências do comportamento. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Biblioteca 
Virtual)  
 
ZOGBI, E. A técnica de observação do consumidor. v. 9. São Paulo: Atlas, 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Supervisão Aplicada ao Estágio Básico I  CH 40h 
 
Ementa: 
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e 
técnico no desenvolvimento da intervenção terapêutica, bem como a elaboração 
do pensamento clínico a partir dos dados e material coletado. Elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Estágio. 
 
Bibliografia Básica: 
ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). A Ética na saúde. São Paulo, Pioneira 
Thomson, 2002.  
 
FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 15. ed. São Paulo: Graal, 2000. 
 
PARENTE, M. A. M. P. Cognição e envelhecimento. Porto Alegre: Artmed, 
2006. (Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar: 
BECK, J. S. Terapia cognitiva. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. (Biblioteca 
Virtual) 
 
HUTZ, C. S.; BANDEIRA, D. R.; TRENTINI, C. M.; KRUG, J. S. 
Psicodiagnóstico: coleção avaliação psicológica. Porto Alegre: Grupo A, 2016. 
(Biblioteca Virtual) 
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KOTTAK, C. P. Um Espelho para a Humanidade: uma introdução à 
antropologia cultural. Porto Alegre: Grupo A, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
OLIVEIRA, F. J. Profissão Líder: desafios e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2006. (Biblioteca Virtual). 
 
WILLIAMS, B. A.; CHANG, A.; AHALT, C.; et al. CURRENT: geriatria, 
diagnóstico e tratamento. 2. ed. São Paulo: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
5º PERIODO 
 
 
Psicodiagnóstico CH 80h 
 
Ementa: 
Psicodiagnóstico como modalidade clínica interventiva. Os vários modelos 
construídos ao longo da história. Pertinência, possibilidades e limites do 
psicodiagnóstico. Orientação e supervisão de um processo completo de 
intervenção psicodiagnóstica (triagem, avaliação e encaminhamento).  
 
Bibliografia básica: 
ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
 
CUNHA, J. A. (Col.) Psicodiagnóstico. 5. ed. Porto alegre: Artmed, 2011. 
(Biblioteca Virtual) 
 
NUSSBAUM, A. M. Guia de Exame Diagnóstico segundo o DSM. 5. ed. Porto 
Alegre: Artmed; 2015.  
 
Bibliografia Complementar  
CARRIÓL, F. Entrevista Clínica: habilidades de comunicação para profissionais 
da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Biblioteca Virtual)  
 
CROMBACH, L. J. Fundamentos da Testagem Psicológica. Porto Alegre: Arte 
Médicas, 1996.  
 
HUTZ, C. S.; BANDEIRA, D. R.; TRENTINI, C. M.; KRUG, J. S. 
Psicodiagnóstico: coleção avaliação psicológica. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
(Biblioteca Virtual)  
 
NARDI, A. E.; QUEVEDO, J.; SILVA, A. G. (Orgs). Transtorno do Déficit de 
Atenção/Hiperatividade: Teoria e Clínica. Porto Alegre: ArtMed, 2015. 
(Biblioteca Virtual) 
  
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. Porto Alegre: ArtMed, 
2007. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Psicopatologia Infantil CH 40h 
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Ementa: 
Bases teóricas da psicopatologia infantil, bem como os principais transtornos da 
conduta infantil com as síndromes (neuroses, psicoses, depressão e epilepsia), 
na sua semiologia, compreensão, etiologia, prognostico e possíveis 
encaminhamentos. Estudo de caso e importância do diagnóstico diferencial.  
 
 
Bibliografia Básica  
 
BEE, H.; BOYD, D. A criança em desenvolvimento. 12. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2011. 
 
FREUD, S. Análise da fobia de um menino de cinco anos: obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. v. 10. Rio de Janeiro: Editora Imago, [1909]1996. 
 
MANNONI, M. A criança retardada e a mãe. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
(Biblioteca Virtual)   
 
Bibliografia Complementar 
 
CASTRO, M. G. K.; STÜRMER, A. (colab). Crianças e Adolescentes em 
Psicoterapia: a abordagem psicanalítica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
(Biblioteca Virtual)  
 
LORENZINI, M. V. Brincando a Brincadeira com a Criança Deficiente: novos 
rumos terapêuticos. São Paulo: Manole, 2002. (Biblioteca Virtual) 
 
MARCELLI, D.; COHEN, D. Infância e Psicopatologia. Porto Alegre: Penso, 
2015. (Biblioteca Virtual)  
 
PUCCINI, R. F.; HILÁRIO, M. O. E. Semiologia da Criança e do Adolescente. 
Rio de Janeiro: Guanabara, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
WINNICOTT, D. W. A Criança e o seu Mundo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC 
Editora, 1978. (Biblioteca Virtual)  
 
Psicopatologia II CH 80h 
 
Ementa:  
Classificação geral dos principais quadros psicopatológicos: CID-10 e DSM-IV. 
Psicopatologia e teorias da personalidade. Análise psicopatológica de quadros 
clínicos clássicos. Questões atuais em psicopatologia.  
 
Bibliografia Básica  
 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: manual diagnóstico e 
estatístico de transtornos mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
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DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos 
Mentais. 2. ed. Porto Alegre, Artes Médicas, 2008.  
 
KAPCZINSKI, F.; QUEVEDO, J.; IZQUIERDO, I. Bases Biológicas dos 
Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
  
Bibliografia Complementar  
 
BLACK, D. W.; GRANT, J. E. Guia para o DSM-5: complemento essencial para 
o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2015. (Biblioteca Virtual) 
 
FRANCES, A. Fundamentos do Diagnóstico Psiquiátrico: respondendo às 
mudanças do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2015.  (Biblioteca Virtual) 
 
FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L. F.; CAMARGO, C. H. P.; COSENZA, R. 
Neuropsicologia: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Biblioteca 
Virtual)  
HIGGINS, E. S.; GEORGE, M. Neurociências para Psiquiatria Clínica: a 
fisiopatologia do comportamento e da doença mental. Porto Alegre: Artmed, 
2015. (Biblioteca Virtual)  
 
WHITEBOURNE, S. K.; HALGIN, R. P. Psicopatologia. Porto Alegre: AMGH, 
2015. (Biblioteca Virtual)  
 
Seleção e Orientação Profissional CH 40h 
 
Ementa: 
Orientação profissional e vocacional: a questão dos conceitos. O trabalho 
enquanto atividade humano-realizadora. Profissão e realização pessoal. Escolha 
profissional e mercado de trabalho. Escolha da profissão e adolescência. A ética 
na atividade de orientação profissional. Técnicas de orientação profissional 
individual e em grupo. Temas atuais em orientação profissional (a questão dos 
gêneros sexuais e emprego; globalização; emprego e desemprego no Brasil).  
 
Bibliografia Básica: 
CARVALHO, A. V.; NASCIMENTO, L. P. Administração de recursos 
humanos. v. 1. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
CHIAVENATO, I. O novo papel dos recursos humanos nas organizações. . 
4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  
 
LEVENFUS, R. S. Orientação Vocacional e de Carreira em Contextos 
Clínicos e Educativos. Porto Alegre: Artmed, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar 
 
BANOV, M. R. Recrutamento, Seleção e Competências. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. (Biblioteca Virtual)  
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FERREIRA, P. I. Atração e Retenção de Talentos. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
(Biblioteca Virtual)  
 
GIL, A. C. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis estratégicos. São Paulo: 
Atlas, 2016. (Biblioteca Virtual)  
 
MCSHANE, S. L. Comportamento Organizacional. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
(Biblioteca Virtual)  
 
OLIVEIRA, D. P. R.; COUCHING, M. Counseling: um modelo integrado de 
orientação profissional com sustentação da universidade corporativa. São Paulo: 
Atlas, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Técnicas De Exames Psicológicos II CH 80h 
 
Ementa: 
Aprofundamento teórico-prático nas modalidades dos instrumentos projetivos, 
cognitivos e motores da avaliação psicológica e os aspectos inerentes à 
aplicação e interpretação das respostas. 
 
Bibliografia Básica:  
 
BORUCHOVITCH, E.; SANTOS, A. A. A.; NASCIMENTO, E. (Org.). Avaliação 
psicológica nos contextos: educativo e psicossocial. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2012. 
 
COHEN, R. J, SWERDLK, E.; STURMAN, E. D. Testagem e avaliação 
psicológica: introdução à testes e medidas. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
(Biblioteca Virtual)  
 
MELO, M. R. A. Avaliação psicológica: evolução e atualidades. 1. ed. Curitiba: 
CRV, 2014. 
 
Bibliografia Complementar  
 
CROMBACH, L. J. Fundamentos da Testagem Psicológica. Porto Alegre: Arte 
Médicas, 1996. (Biblioteca Virtual) 
  
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca 
Virtual)  
 
GORENSTEIN, C.; WANG, Y.; HUNGERBÜHLER, I. Instrumentos de 
Avaliação em Saúde Mental. Porto Alegre: Artmed, 2016. (Biblioteca Virtual) 
  
HOGAN, T. Introdução à prática de testes psicológicos. Rio de janeiro: LTC, 
2006. (Biblioteca Virtual)  
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HUTZ, C. S.; BANDEIRA, D. R.; TRENTINI, C. M.; KRUG, J. S. 
Psicodiagnóstico: coleção avaliação psicológica. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
(Biblioteca Virtual) 
 
 
 
Psicologia na Terceira Idade CH 40 h 
 
Ementa:  
Abordar as discussões diante do conceito de maturidade, principais teorias 
norteadoras do estudo do desenvolvimento do adulto, suas características 
físicas, emocionais e cognitivas. A velhice e as mudanças biológicas, 
psicossociais e cognitivas. 
  
Bibliografia Básica 
 
KOVÁCS, M. J. Fundamentos de Psicologia: morte e existência humana - 
caminhos de cuidados e possibilidades de intervenção. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
NERI, A. L. (Org.). Qualidade de vida e idade madura. 9. ed. Campinas: 
Papirus, 2012. 
 
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. 12. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. 
 
Bibliografia Complementar  
 
BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P.; GONÇALVES, E. Evolução e 
Envelhecimento Humano. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
BIFULCO, V. A.; CAPONERO, R. Cuidados Paliativos: conversas sobre a vida 
e a morte na saúde. São Paulo: Manole, 2016. (Biblioteca Virtual) 
  
CARDOSO, M. C. A. F. Fonoaudiologia no Envelhecimento. Rio de Janeiro: 
Grupo GEN, 2012. (Biblioteca Virtual) 
  
DESSEN, M. A.; COSTA, J. R.; ÁDERSON. L. (Colab). A Ciência do 
Desenvolvimento Humano. Porto Alegre: ArtMed, 2005. (Biblioteca Virtual) 
  
MALLOY-DINIZ, L. T.; FUENTES, D.; COSENZA, R. M. Neuropsicologia do 
Envelhecimento: uma abordagem multidimencional. São Paulo: Artmed, 2013. 
(Biblioteca Virtual) 
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Didática CH 40h 
 
Ementa: 
Transformação da prática pedagógica: papel da didática. Competências, 
habilidades e características do profissional da educação. Componentes do 
processo de ensino: objetivos, conteúdos, métodos, procedimentos e avaliação. 
Planejamento como processo de organização do ensino. Os tipos de plano de 
ensino. Recuperação e avaliação do rendimento escolar. Relação professor-
aluno. Aplicação dos diferentes métodos e técnicas de ensino que formam a 
metodologia.  
 
Bibliografia Básica  
 
CANDAU, V. M. (org). A didática em questão. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
CANDAU, V. M. (org). Rumo a uma nova didática. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 
2000. 
 
GIL, A. C. Didática do Ensino Superior. São Paulo: Grupo GEN, 2006. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
 
BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de Aula Invertida: uma metodologia ativa de 
aprendizagem. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
POZO, J. I. Aprendizes e Mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto 
Alegre: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
ROSA NETO, F. Manual de avaliação motora para terceira idade. Porto 
Alegre: Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
ROTTA, N. T.; BRIDI FILHO, C. A.; BRIDI, F. S. Neurologia e Aprendizagem. 
Porto Alegre: Grupo A, 2016. (Biblioteca Virtual)  
 
SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o 
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Grupo A, 2003. (Biblioteca Virtual)  
 
6º PERIODO 
 
 
Promoção e Psicologia Da Saúde  CH 80h 
 
Ementa: 
A inserção e o papel do Psicólogo em instituições de saúde nos níveis da 
atenção primária, secundária e terciária como: Hospital, Unidade de Saúde e 
Programa Saúde da Família, no âmbito da saúde individual e coletiva. Refletir a 
perspectiva histórica e transcultural da Psicologia da Saúde e da Promoção da 
Saúde no mundo e no Brasil, estudando as diferentes concepções, conceitos e 
olhares lançados sobre os aspectos de saúde e doença tomando consciência 
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dos contextos histórico-científicos, socioculturais e políticos-ideológicos, na área 
de Promoção da Saúde e da Psicologia. Análise crítica e reflexiva sobre 
Promoção da Saúde e Qualidade de Vida nos aspectos da integralidade e 
equidade. 

 
Bibliografia Básica  
SARRIERA, J. C. Psicologia comunitária: estudos atuais. 4. Ed. Porto Alegre: 
Sulina, 2015.  
 
CAMPOS, R. H. F. (org). Psicologia Social Comunitária: da solidariedade a 
autonomia. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.  
 
BLEGER, J. Psico-higiene e psicologia institucional. Porto alegre: Artes 
Médicas, 1984.  
 
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (orgs). Tratado de Medicina de Família e 
Comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
 
BRAVO, M. I. S. Saúde, Serviço Social, movimentos sociais e conselhos: 
desafios atuais. São Paulo: Cortez, 2013. (Biblioteca Virtual)  
 
FERREIRA, R. C. C. Psicologia Social e Comunitária: fundamentos, 
intervenções e transformações. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
MARCANTONIO, J. H. Direito e controle social na modernidade. São Paulo: 
Saraiva, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
MIKLOS, J. Cultura e Desenvolvimento Local: ética e comunicação 
comunitária. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
THORNICROFT, G.; TANSELLA, M. Boas Práticas em Saúde Mental 
Comunitária. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual)  
 
 
Psicologia na Sexualidade- Relações de Afeto  CH 40h 
 
Ementa: 
Estudo dos aspectos biopsicossociais que evoluem a sexualidade humana. 
Teoria da Sexualidade Humana. O desenvolvimento do comportamento sexual 
e as relações de afeto.  
 
Bibliografia Básica  
 
ALMEIDA, S.; BRUNS, M. A. T. Sexualidade: preconceito, tabus, mitos e 
curiosidades. 2. ed. Campinas: Átomo, 2010.  
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CHANTER, T. Gênero: conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 
2011. (Biblioteca Virtual)  
 
FOUCAULT, M. História da sexualidade: a vontade de saber. 19. ed. São 
Paulo: Graal, 2009.  
 
Bibliografia Complementar  
 
BEZERRA, V.; VELOSO, R. Gênero e Serviço Social: desafios a uma 
abordagem crítica. São Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
BIANCHINI, A. Coleção Saberes monográficos - Lei Maria da Penha: Lei 
11.340/2006: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de 
gênero,2ª edição. Editora Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
DIEHL, A.; VIEIRA, D. L. Sexualidade: do prazer ao sofrer. São Paulo: Roca, 
2017. (Biblioteca Virtual)  
 
FELDMANN, A. F. Comunicação, Gênero e Saúde: uma análise das 
campanhas do câncer de mama no Brasil. São Paulo: Atlas, 2015. (Biblioteca 
Virtual)  
 
SILVA, D. Nos Bastidores da Censura: sexualidade, literatura e repressão pós-
64. 2. ed. Barueru: Amarilys, 2009. (Biblioteca Virtual)  
 
 
Psicologia Organizacional Do Trabalho I  CH 40h 
 
Ementa:  
Conhecimentos sobre a atuação profissional junto à área “Psicologia e 
Trabalho”, a compreensão dos momentos da história do trabalho, as diversas 
teorias administrativas, a estrutura e funcionamento das organizações com seus 
respectivos processos internos e a inserção da psicologia enquanto ciência, 
possibilitando uma visão totalizada do sistema organizacional.  
 
Bibliografia Básica  
 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
 
COLLINS, J. C.; PORRAS, J. I. Feitas para durar: práticas bem-sucedidas de 
empresas visionárias. 5. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. (Biblioteca Virtual)  
 
ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. (orgs). 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014.  
 
Bibliografia Complementar  
 
CHILD, J. Organização: princípios e prática contemporâneas. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. (Biblioteca Virtual)  
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DUTRA, J. S.; et. al. Competências: conceitos, métodos e experiência. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
FLEURY, M. T. L.; OLIVEIRA JR., M. M. (orgs). Gestão estratégica do 
Conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São 
Paulo: Atlas, 2001. (Biblioteca Virtual)  
 
KRUMM, D. J. Psicologia do trabalho: uma introdução à psicologia. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. (Biblioteca Virtual) 
 
ZOGBI, E. Criatividade: o comportamento inovador como padrão natural de 
viver e trabalhar. São Paulo: Atlas. 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
Questões Éticas e Normativas em Psicologia CH 40h 
 
Ementa: 
 
As interfaces relativas aos objetivos de estudo da Psicologia e da Ética, diante 
do comportamento profissional com base no Código de Ética Profissional da 
Psicologia, envolvente para elaboração de documentos decorrentes de 
Avaliação Psicológica – ATESTADO, DECLARAÇÃO, LAUDO/ RELATÓRIO, 
PARECER. 
 
Bibliografia Básica  
 
COIMBRA, C. M. B.; RODRIGUES, H. Psicologia, Ética e Direitos Humanos. 
4. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.  
 
VAZQUEZ, A. S. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.  
 
TAILLE, Y. L. Mora e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar 
 
BARSANO, P. R. Ética Profissional. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca 
Virtual)    
 
QUINTANA, F. Ética e Política: da antiguidade clássica à contemporaneidade. 
São Paulo: Atlas, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
TAILLE, Y. L. Formação ética: do tédio ao respeito de si mesmo. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
TELLES JR., G. Ética: do mundo da célula ao mundo dos valores. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas Integrada – I  CH 120h 
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Ementa: 
Discussão integrada das abordagens terapêuticas: Psicanálise, Existencial e 
Cognitiva, aprofundando o resgate histórico dos conceitos teóricos e da técnica 
proporcionando a reflexão dos métodos psicoterapêuticos para aplicabilidade 
clínica. 
 
Bibliografia Básica  
 
CORDIOLI, A. V. (Col.). Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: 
Grupo A, 2011. (Virutal) 
 
FREUD, S. Obras Psicológicas completas de Sigmund Freud: tradução de 
Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1977.  
 
WRIGHT, J. H.; SUDAK, D. M.; TURKINGTON, D.; THASE, M. E. Terapia 
cognitivo-comportamental de alto de rendimento para sessões breves. 
Porto Alegre: Artmed, 2012.  
 
Bibliografia Complementar  
 
ABREU, C. N.; ROSO, M. (col.). Psicoterapias Cognitiva e Construtivista: 
novas fronteiras da prática clínica. Porto Alegre: Grupo A, 2011. (Virutal)  
CLARKIN, J. F.; FONAGY, P.; GABBARD, G. O. Psicoterapia Psicodinâmica 
para Transtornos da Personalidade: um manual clínico. Porto Alegre: Grupo 
A, 2013. (Biblioteca Virtual) 
  
KOVÁCS, M. J. Fundamentos de Psicologia – Morte e Existência Humana: 
caminhos de cuidados e possibilidades de intervenção. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
LOWENKRON, T. Psicoterapia Psicanalítica Breve. 2. ed. Porto Alegre: Grupo 
A, 2011. (Virutal)  
 
MORATO, H. T. P.; BARRETO, C. L. B. T.; NUNES, A. P. Fundamentos de 
Psicologia: aconselhamento psicológicos numa perspectiva fenomenológica 
existencial. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009. (Biblioteca Virtual)  
 
 
Psicologia Da Personalidade  CH 80h 
 
Ementa: 
O conceito de personalidade. Teorias Psicodinâmicas: Freud, Jung e os 
culturalistas. Abordagens gestálticas e humanista: Lewin, Goldstein, e Carl 
Rogers. Ênfase na aprendizagem: Skinner e Bandura. Comparação entre as 
teorias. Perspectivas contemporâneas sobre o conceito de personalidade.  
 
 
Bibliografia Básica  
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FADIMAN, J.; FRAGER, R. Personalidade e crescimento pessoal. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. (Biblioteca Virtual)  
 
HALL, C. S.; LINDZEY, G. Teorias da personalidade. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000.  
 
PERVIN, L. A.; JOHN, O. P. Personalidade: teoria e pesquisa. 8. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 
Bibliografia Complementar  
 
BERGERET, J. A personalidade Normal e Patológica. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
CLARKIN, J. F.; FONAGY, P.; GABBARD, G. O. Psicoterapia Psicodinâmica 
para Transtornos da Personalidade: um manual clínico. Porto Alegre: Artmed, 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
FADIMAN, J.; FRAGER, R., Personalidade e Crescimento Pessoal. 5. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2004. (Biblioteca Virtual)  
 
FEIST, J.; FEIST, G.J.; ROBERTS, T. Teorias da personalidade. Porto Alegre: 
Mcgraw-Hill Brasil, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
McWILLIAMS, N. Diagnóstico Psicanalítico: entendendo a estrutura da 
personalidade no processo clínico. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Biblioteca 
Virtual)  
 
7°PERÍODO 
 
Psicologia Do Trânsito  CH 40h 
 
Ementa:  
Definição, objetivos e fundamentos sobre o Trânsito, Psicologia e Psicologia do 
trânsito. Psicologia experimental, ambiental e social. A Psicologia do Trânsito em 
sua interface com outras ciências e profissões. Comportamento de risco; a teoria 
homeostática de riscos. Processos psíquicos básicos na gênese do 
comportamento, fatores acidentogênicos humanos ligados a gênese do 
comportamento. Histórico da Avaliação Psicológica do Trânsito no Brasil. 
Avaliação psicológica e exames psicológicos de habilitação de motoristas. 
 
Bibliografia Básica  
 
JESUS, D. Crimes de Trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito 
(Lei n° 9.503, de 23 de setembro 1937). 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
PASQUALI, L. Técnicas de exame psicológico – TEP: manual. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2001. 
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ZIMERMAN, D. E.  Bion da Teoria à Prática: uma leitura didática. Porto Alegre: 
ArtMed, 2003. (Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar 
  
BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Controle de Riscos: Prevenção de 
Acidentes no Ambiente Ocupacional. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca 
Virtual)  
 
BARSANO, P. R. BARBOSA, R. P.; SOARES, S. P. S. Equipamentos de 
Segurança. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
CAPEZ, F.; GONÇALVES, V. E. R. Aspectos criminais do código de trânsito. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
CUNHA, J. Psicodiagnóstico - V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. (Biblioteca 
Virtual) 
MALUF, S. Teoria geral do Estado. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Psicoterapia De Grupo  CH 80h 
 
Ementa: 
Capacitar o aluno a reconhecer as sobre determinações que incidem sobre as 
várias práticas grupalistas, enfatizando tanto os atravessamentos das 
instituições saúde, educação e dentre outras as quais proporcione a reflexão em 
diferentes faixas etárias. 
 
Bibliografia Básica  
RIVIÉRE, E. P. O Processo Grupal. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  
 
YALON, I. D.; LESZCZ, M. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. 5. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos das grupoterapias. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. (vitual)  
 
Bibliografia Complementar 
 
BIELING, P. J.; MCCABE, R. E.; ANTONY, M. M. Terapia cognitivo 
comportamental em grupos. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. (Biblioteca Virtual)  
 
OSORIO, L. C. Grupoterapias abordagens atuais. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
(Biblioteca Virtual)  
 
OSORIO, L. C. Como Trabalhar com Sistemas Humanos: grupos, casais e 
famílias, empresa. Porto Alegre: Artmed, 2013. (Biblioteca Virtual) 
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ZIMERMAN, D. E. Bion da Teoria à Prática: uma leitura didática. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. (Biblioteca Virtual)  
 
Psicologia Organizacional Do Trabalho II CH 80h 
 
Ementa:  
A cultura organizacional, a estrutura e funcionamento do RH nas organizações. 
A postura crítica e ética frente aos processos de diagnóstico, colocando a ciência 
psicológica como método para a solução de problemas. 
 
Bibliografia Básica  
 
LACOMBE, F. J. M. Comportamento Organizacional Fácil. São Paulo: 
Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
ZANELLI, J. C. O Psicólogo nas Organizações de Trabalho. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.  
 
ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. (orgs). 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004.  
 
Bibliografia Complementar  
 
CHILD, J. Organização: princípios e prática contemporâneas. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
COLLINS, J. C.; PORRAS, J. I. Feitas para durar: práticas bem-sucedidas de 
empresas visionárias. 5. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. (Biblioteca Virtual)  
 
DUTRA, J. S.; et al. Competências: conceitos, métodos e experiência. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
FLEURY, M. T. L.; OLIVEIRA JR., M. M. (orgs). Gestão estratégica do 
Conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São 
Paulo: Atlas, 2001. (Biblioteca Virtual)  
 
KRUMM, D. J. Psicologia do trabalho: uma introdução à psicologia. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. (Biblioteca Virtual) 
 
Teoria e Técnica Psicoterápica Integrada – II CH 120h 
 
Ementa: 
Discussão integrada das abordagens terapêuticas: Psicanálise, Existencial e 
Cognitiva, aprofundando o debate da aplicabilidade da intervenção clínica e 
pressuposto do conceito de cura para cada uma das abordagens.  
 
Bibliografia Básica  
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CORDIOLI, A. V. (Col.). Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: 
Grupo A, 2011. (Virutal)  
 
ROGERS, C. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 
 
WAINER, R.; PICCOLOTO, N. M.; PERGHER, G. K. Novas temáticas em 
terapia cognitiva. Porto Alegre: Sinopsys, 2011.  
 
Bibliografia Complementar  
ABREU, C. N.; ROSO, M. (col.). Psicoterapias Cognitiva e Construtivista: 
novas fronteiras da prática clínica. Porto Alegre: Grupo A, 2011. (Virtual)  
 
CLARKIN, J. F.; FONAGY, P.; GABBARD, G. O. Psicoterapia Psicodinâmica 
para Transtornos da Personalidade: um manual clínico. Porto Alegre: Grupo 
A, 2013. (Virtual)  
 
KOVÁCS, M. J. Fundamentos de Psicologia - Morte e Existência Humana: 
caminhos de cuidados e possibilidades de intervenção. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
LOWENKRON, T. Psicoterapia Psicanalítica Breve. 2. ed. Porto Alegre: Grupo 
A, 2011. (Virtual)  
 
MORATO, H. T. P.; BARRETO, C. L. B. T.; NUNES, A. P. Fundamentos de 
Psicologia: aconselhamento psicológicos numa perspectiva fenomenológica 
existencial. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009. (Biblioteca Virtual)  
 
 
EIXO DE ESTÁGIO BÁSICO  
 
ESTÁGIO BÁSICO II (CH – 80H)  
 
SUPERVISÃO APLICADA AO ESTÁGIO BÁSICO II (CH – 80H)  
 
Ementa Estágio:  
Atividades supervisionadas de contato investigacional com as características 
gerais do homem que vive no local e região de existência e convívio social do 
estudante, subsumidas ao tema geral dos Estágios do Núcleo Básico Comum de 
Formação – o que é o homem? O aluno estagiário deverá realizar as seguintes 
atividades de Inserção e observação de um determinado campo profissional da 
Psicologia, à escolha do aluno. Elaboração de um projeto de intervenção e 
intervenção e avaliação (incluindo o retorno para o local). 
 
Ementa Supervisão:  
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e 
técnico no desenvolvimento da intervenção terapêutica, bem como a elaboração 
do pensamento clínico a partir dos dados e material coletado. Elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Estágio. 
 
 



142 

 

 
 
 
 
Bibliografia Básica  
BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. (Biblioteca 
Virtual)  
 
D’ OLIVEIRA, M. M. H. Ciência e Pesquisa em Psicologia. São Paulo: EOU, 
1984.  
 
SA, A. L. Ética Profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.   
 
Bibliografia Complementar  
ADEODATO, J. M. Ética e retórica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. (Biblioteca 
Virtual) 
 
BOCK, A. M. B. Psicologia fácil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. (Biblioteca 
Virtual)  
 
CRUZ, R. M.; ALCHIERI, J. C. Avaliação Psicológica: conceitos, métodos e 
instrumentos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2003. (Biblioteca Virtual)  
 
GIL, A. C. Estudo de Caso: fundamentação científica, subsídios para coleta e 
análise de dados, como redigir o relatório. São Paulo: Grupo GEN, 2009. 
(Biblioteca Virtual)  
 
OLIVEIRA, A. Estágio, Trabalho Temporário e Trabalho de Tempo Parcial. 
São Paulo: Grupo GEN, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
8° PERÍODO 
 
Psicoterapia Psicodramática CH 80H 
 
Ementa: 
Capacitar o aluno a reconhecer os processos grupais identificados e 
conceituados através da técnica Psicodramática, buscando uma reflexão crítica 
sobre os pressupostos epistemológicos da abordagem grupal Psicodramática, 
de modo que possa compreender tanto a gênese histórica quanto teórico-clínica 
do conceito fundamental, bem como habilitá-lo à reflexão sobre o manejo técnico 
proposto pela mesma. 
 
Bibliografia Básica  
 
BAPTISTA, M. C. V. O Palco da Espontaneidade: psicodrama na 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012. (Biblioteca Virtual)  
BUSTOS, D. M. Novas cenas para o Psicodrama: o teste da mirada e outros 
temas. São Paulo: AGORA, 1999.  
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SOEIRO, A. C. Psicodrama e Psicoterapia. 2. ed. São Paulo: AGORA, 1995.  
 
Bibliografia Complementar  
 
BARBOUR, R. Grupos Focais: coleção pesquisa qualitativa. Porto Alegre: 
Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
FIGLIE, N. B.; PAYÁ, R. (orgs) Dinâmicas de Grupo e Atividades Clínicas 
Aplicadas ao uso de Substâncias Psicoativas. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
LUBART, T. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Grupo A, 2007. 
(Biblioteca Virtual) 
 
MINICUCCI, A. DINÂMICA DE GRUPO: teorias e sistemas. 5. ed. Rio de 
Janeiro: GEN, 2011. . (Biblioteca Virtual) 
 
OSORIO, L. C. Grupoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Grupo A, 2011.  
 
Saúde Mental e Contemporaneidade  Ch40h 
 
Ementa:  
Compreensão da Loucura: contextualização histórica. Os conceitos de loucura e 
sanidade mental. Saúde mental no Brasil: história e políticas. Abordagens e 
métodos tradicionais e propostas inovadoras em saúde mental. Reabilitação 
psicossocial. Serviços alternativos em saúde mental. O trabalho multiprofissional 
em saúde mental (anti-psiquiatria, luta anti-manicomial e reforma psiquiátrica). 
 
Bibliografia Básica  
 
ANGERAMI-CAMON, V. Psicoterapia e subjetivação: uma análise de 
fenomenologia, emoção e percepção. São Paulo: Thomson, 2003. 
 
LOBOSQUE, A. M. Saúde Mental marcos conceituais e campos de prática. 
Belo Horizonte: Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, 2013.  
 
REY, F. L. G. Sujeito e Subjetividade: uma aproximação histórico-cultural. São 
Paulo: Cengage Learne, 2003. (Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
 
FONTE, F. M. Políticas públicas e direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
REALE, M. Paradigmas da Cultura Contemporânea. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. (Biblioteca Virtual) 
 
SILVA, F. G. Liberdade em Disputa: a reconstrução da autonomia privada na 
teoria crítica de jürgen habermas. São Paulo: Saraiva, 2016. (Biblioteca Virtual). 
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SOLHA, R.; TOLEDO, K. Sistema Único de Saúde: componentes, diretrizes e 
políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
STRAUB, R. O. Psicologia da Saúde: uma abordagem biopsicossocial. Porto 
Alegre: Artmed, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
Psicossomática  CH 40H  
 
Ementa: 
História da Psicossomática. Caracterização introdutória dos modelos de 
pensamento quanto ao fenômeno psicossomático para Freud, Groddeck, Franz 
Alexander, Winnicott, Pierre Marty, Spitz, McDougall e Dejour. Principais 
considerações teóricas destes modelos para se pensar a psicossomática. 
Reflexão crítica do sintoma como solução, da abordagem da medicina 
psicossomática, da noção de mentalização, da noção de desafetação e da 
somatização como demanda de sentido.  
 
Bibliografia Básica  
ANGERAMI-CAMON, V. A. A Psicologia no Hospital. 2. ed. São Paulo, 
Pioneira Thomson, 1988.  
 
FRANÇA, A. C. L.; RODRIGUES, A. L. Stress e trabalho: uma abordagem 
psicossomática. 4. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2005.  
 
MELLO-FILHO, J. Psicossomática hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
 
ANDREOLI, P. B. A.; CAIUBY, A. V. S.; LACERDA, S. S. (coords.). Psicologia 
Hospitalar. São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual)  
 
BALLONE, G. J.; NETO, E. P.; ORTONALI, I. V. Da emoção à lesão: um guia 
de medicina psicossomática. São Paulo: Manole, 2002. (Biblioteca Virtual)  
 
FRANÇA, A. C L. Psicologia do Trabalho: psicossomática, valores e práticas 
organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2001. (Biblioteca Virtual)  
 
HISADA, S. Conversando sobre psicossomática. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MARCO, M. A.; ABUD, C. C.; LUCCHESE, A. C.; ZIMMERMANN, V. B. 
Psicologia Médica: abordagem integral do processo saúde-doença. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 

 
Técnica Psicoterápica Específica  CH 120h 
 
CARGA HORÁRIA – 80H (TEÓRICA) / 40H (ESTUDOS CLÍNICOS)  
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Ementa:  
 
Discussão individualizada da abordagem terapêutica “Psicanálise, Existencial e 
Cognitiva” escolhida pelo aluno, aprofundando a aplicabilidade terapêutica da 
intervenção clínica e pressuposto do tratamento da abordagem escolhida para o 
preparo do estágio clínico profissionalizante.  
 
 
Bibliografia Básica:  
 
FREUD, S. Obras Psicológicas completas de Sigmund Freud:  tradução de 
Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1977.  
 
BECK, J. S. Terapia Cognitiva. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
JASPERS, K. Psicopatologia geral: psicologia compreensiva, explicativa e 
fenomenológica. Rio de Janeiro: Atheneu, 1979. 
 
ETCHEGOYEN, R. H. Fundamentos da Técnica Psicanalítica. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 
ZIMERMAN, D. E. Manual de Técnica Psicanalítica: uma revisão. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar:  
 
ATTIÉ, J. Estudo Psicanalítico: Mallarmé o Livro. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. (Biblioteca Virtual)  
 
DATTILIO, F. M. Manual de terapia cognitivo-comportamental para casais e 
famílias. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
GOMES, I. C. Fundamentos de Psicologia – Família: diagnóstico e 
abordagens terapêuticas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (Biblioteca 
Virtual) 
 
KOVÁCS, M. J. Fundamentos de Psicologia - Morte e Existência Humana: 
Caminhos de Cuidados e Possibilidades de Intervenção. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
WRIGHT, J. H.; BASCO, M. R.; THASE, M. E. Aprendendo a terapia cognitivo-
comportamental: um guia ilustrado. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Biblioteca 
Virtual) 
 
ZIMERMAN, D. E. Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise. Porto Alegre: 
Artmed, 2001. (Biblioteca Virtual)  
 
 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA  CH 80H  
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Ementa:  
Elaboração e estudo do método e níveis do conhecimento na iniciação científica 
e formação do pesquisador. Construção do Projeto de Pesquisa do Trabalho 
Científico para conclusão do curso. Apresentação do Projeto de Pesquisa de 
Conclusão do Curso com orientadores e colegas. 
  
Bibliografia Básica  
DEMO, P. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. 1. ed. São 
Paulo: Grupo GEN, 2007. (Biblioteca Virtual)  
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2007.  
 
RACHELS, J.; RACHELS, S. A Coisa Certa a Fazer: leituras básicas sobre 
filosofia moral. Porto Alegre: AMGH, 2014.  
 
Bibliografia Complementar  
 
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - 
Concursos Enem - Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 
Virtual)  
 
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
CARDOSO, F. H. Cultura das Transgressões no Brasil: cenários do amanhã. 
São Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
SANTOS, P. A.; KIENEN, N.; CASTIÑEIRA, M. I. Metodologia da Pesquisa 
Social: da proposição de um problema à redação e apresentação do relatório. 
São Paulo: Atlas, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
 
Saúde Mental No Trabalho CH 40h 
 
Ementa: 
O campo teórico da saúde e as ações em saúde do trabalhador. Relação dos 
fatores psicossociais com a saúde mental no trabalho. Investigações e 
intervenções sobre saúde mental e trabalho. Prevenção e promoção da saúde 
mental do trabalhador. Transtornos mentais e do comportamento relacionados 
com o trabalho. Condições de Trabalho e Saúde dos Profissionais de Saúde. 
Políticas Nacionais de Saúde do Trabalhador. Norma regulamentadora dos 
estabelecimentos de saúde.  
 
 
Bibliografia Básica: 
ASSUNÇÃO, A. A.; JACKSON FILHO, J. M. Transformações do trabalho no 
setor saúde e condições de trabalho. Rio de janeiro: FioCruz, 2011.  
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BELLUSCI, S. M. Doenças profissionais ou do trabalho. 10. ed. São Paulo: 
SENAC Nacional, 2008.  
 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos 
Mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
DEJOURS, C. A. A loucura do trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1992.  
 
Bibliografia Complementar 
 
BARBOUR, R. Grupos Focais: Coleção Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. (Biblioteca Virtual)  
 
CANDIOTTO, C. Foucault e a crítica da verdade. São Paulo: Altêntica, 2010. 
(Biblioteca Virtual)  
 
KANAANE, R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao 
século XXI. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012. (Biblioteca Virtual)  
RAMALHO JR, S. M. A. Sociologia do trabalho, no mundo contemporâneo. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2004. (Biblioteca Virtual) 
 
STAKE, R. E. Pesquisa Qualitativa: Estudando Como as Coisas Funcionam. 
Porto Alegre: Penso, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
9º PERÍODO 
 
Elaboração Trabalho de Conclusão de Curso CH – 80h 
 
Ementa:  
A disciplina aprofunda os critérios de produção de conhecimento enfatizando o 
seu aspecto lógico formal, orienta o aluno ao desenvolvimento teórico-prático, 
relevante para a área de formação, com o uso de conhecimentos básicos 
adquiridos ao longo do curso, com ênfase na etapa de elaboração da pesquisa 
bem como redação de seu relatório final permitindo que o aluno finalize sua 
pesquisa e redija o trabalho de conclusão de curso.  
 
Bibliografia Básica  
ECO, H. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.  
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. Técnicas de Pesquisa: planejamento e 
execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, 
análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Redação Técnica: elaboração de relatórios 
técnico-científicos e técnicas de normalização textual - teses, dissertações, 
monografias, relatórios técnico-científicos e TCC. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
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BRASILEIRO, A. M. M. Manual de produção de textos acadêmicos e 
científicos. São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca Virtual)  
 
DE SORDI, J. O. Elaboração de pesquisa científica. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. (Biblioteca Virtual)  
 
FERREIRA, G. Redação científica: como entender e escrever com facilidade. 
São Paulo: Atlas, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
KOLLER, S. H.; COUTO, M. C. P. P.; VON HOHENDORFF, J. Manual de 
Produção Científica. Porto Alegre: Penso, 2014. (Biblioteca Virtual)  
 
TOMASI, C.; MEDEIROS, J. B. Comunicação científica: normas técnicas para 
redação científica. São Paulo: Atlas, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
 
Eixo De Estágio Em Psicologia Clínica  
 
Estágio Em Psicologia Clínica I  
 
Supervisão Aplicada Em Psicologia Clínica I  
 
Ementa Do Estágio: 
 
Abordar as práticas de Formação Profissional do Psicólogo no contexto da 
Psicologia Clínica, procurando compreender – “Como a psicologia pode 
contribuir para promover o pleno desenvolvimento do homem?”. Proporcionando 
ao estagiário a vivencia da atuação do Psicólogo Clínico, na perspectiva do 
atendimento psicoterápico individual (adulto, infantil e adolescente). A partir da 
prática clínica orientada pela escolha diante da abordagem Fenomenológica 
Existencial, Psicanalítica e Comportamental Cognitiva.  
 
Ementa Da Supervisão:  
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e 
técnico no desenvolvimento da intervenção terapêutica, bem como a elaboração 
do pensamento clínico a partir dos dados e material coletado. Elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Estágio.  
 
Bibliografia Básica  
BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  
 
FIGUEIREDO, L. C. M.; SANTI, P. L. R. Psicologia, uma (nova) introdução: 
uma visão histórica da Psicologia como ciência. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2006. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
(Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar  
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ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - 
Concursos Enem-Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 
Virtual)  
 
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
MARTINS, G. A. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual) 
  
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 
Virtual)  
 
 
EIXO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL I 
 
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO I  
 
SUPERVISÃO APLICADA EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIA, SAÚDE E 
EDUCAÇÃO I  
 
EMENTA DO ESTÁGIO:  
 
Abordar as práticas de Formação Profissional do Psicólogo no contexto da 
Psicologia da Saúde e da Psicologia Escolar, procurando compreender – “Como 
a psicologia pode contribuir para promover o pleno desenvolvimento do 
homem?”. Organizado em programas capazes de abrigar diversos projetos 
relacionados, de forma a conferir-lhes tanto a coesão quanto a flexibilidade 
necessárias, por um lado, ao treinamento do estagiário nos fazeres próprios à 
profissão do psicólogo. Por outro lado, à formação de uma atitude profissional 
sensível às necessidades do contexto social.  
Na Psicologia da Saúde envolver a atuação do Psicólogo em equipes 
multiprofissionais, visando atendimentos voltados para comunidade e saúde 
desenvolvendo as práticas das intervenções grupais, e atendimentos em 
psicoterapia breve em forma de plantão psicológico, triagem e atendimento 
domiciliar e hospitalar. 
Na Psicologia Escolar envolver a atuação do Psicólogo Escolar em unidades 
escolares, enquanto agentes de mudança, destacando o processo de 
investigação em busca do diagnóstico da instituição escolar, caracterizando o 
ambiente, com a finalidade de identificar os pontos fortes e as oportunidades de 
melhoria para proceder possível intervenção.  
 
EMENTA DA SUPERVISÃO: 
 
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e 
técnico no desenvolvimento da intervenção psicológica, bem como a elaboração 
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do pensamento a partir dos dados e material coletado. Elaboração do Trabalho 
de Conclusão de Estágio. 
 
Bibliografia Básica 
 
BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  
FIGUEIREDO, L. C. M.; SANTI, P. L. R. Psicologia, uma (nova) introdução: 
uma visão histórica da Psicologia como ciência. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2006 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
 
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - 
Concursos Enem-Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 
Virtual) 
 
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MARTINS, G. A. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
 
EIXO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA APLICADA I  
 
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA SOCIAL, ORGANIZACIONAL DO TRABALHO I  
 
SUPERVISÃO APLICADA EM PSICOLOGIA SOCIAL, ORGANIZACIONAL 
DO TRABALHO I  
 
EMENTA DO ESTÁGIO: 
 
Abordar as práticas de Formação Profissional do Psicólogo no contexto da 
Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho, procurando compreender – 
“Como a psicologia pode contribuir para promover o pleno desenvolvimento do 
homem?”. Caracterizar e analisar as unidades produtivas e as relações sociais 
organizacionais (comunidades ou instituições) e do trabalho. Propor e executar 
pratica-técnicas que visem solucionar problemas nos contextos relacionais 
institucionais e do trabalho. Desenvolvimento e aprofundamento de questões 
relativas à psicologia social, organizacional e do trabalho. Escolhendo sua 
modalidade de estágio para desenvolvimento de sua prática. 
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EMENTA DA SUPERVISÃO:  
 
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e 
técnico no desenvolvimento da intervenção, bem como a elaboração do 
pensamento a partir dos dados e material coletado. Elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Estágio.  
 
Bibliografia Básica  
BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  
 
FIGUEIREDO, L. C. M.; SANTI, P. L. R. Psicologia, uma (nova) introdução: 
uma visão histórica da Psicologia como ciência. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2006. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar  
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - 
Concursos Enem- Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 
Virtual) 
 
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MARTINS, G. A. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
 
10º PERÍODO 
 
SEMINÁRIO DE TCC CH – 40  
 
EMENTA:  
 
A disciplina orienta e organiza defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 
auxiliando ao aluno as correções sugeridas pela Banca e organização do 
Material.  
 
Bibliografia Básica  
 
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010.  
CERVO, A. L.; SILVA, R.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Pearson, 2007.  
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PEREIRA, M. G. Artigos Científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan: 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar 
 
ACEVEDO, C. R.; NOHARA, J. J. Como fazer monografias: TCC, dissertações 
e teses. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca Virtual)  
 
BAPTISTA, M. N.; CAMPOS, D. C. Metodologias Pesquisa em Ciências: 
análise quantitativa e qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. (Biblioteca 
Virtual) 
 
FERREIRA, M. P. Pesquisa em Administração e Ciências Sociais: um guia 
para Publicação de Artigos Acadêmicos. Rio de Janeiro: LTC, 2015. (Biblioteca 
Virtual)  
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. TCC - Trabalho de Conclusão 
de Curso: utilizando o Microsoft Word 2013. São Paulo: Saraiva, 2013. 
(Biblioteca Virtual)   
 
 
EIXO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA CLÍNICA II 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA II  
 
SUPERVISÃO APLICADA EM PSICOLOGIA CLÍNICA II    
 
EMENTA DO ESTÁGIO:        
 
Dar continuidade ao trabalho iniciado com o estágio que abordar as práticas de 
Formação Profissional do Psicólogo no contexto da psicologia Clínica, 
procurando compreender – “Como a psicologia pode contribuir para promover o 
pleno desenvolvimento do homem?”. Proporcionando ao estagiário a vivencia da 
atuação do Psicólogo Clínico, na perspectiva do atendimento psicoterápico 
individual (adulto, infantil e adolescente). A partir da prática clínica orientada pela 
escolha já realizada no estágio clínico I diante da abordagem Fenomenológica 
Existencial, Psicanalítica e Comportamental Cognitiva.  
 
EMENTA DA SUPERVISÃO:  
 
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e 
técnico no desenvolvimento da intervenção terapêutica, bem como a elaboração 
do pensamento clínico a partir dos dados e material coletado. Elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Estágio. 
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Bibliografia Básica  
 
BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  
 
FIGUEIREDO, L. C. M.; SANTI, P. L. R. Psicologia, uma (nova) introdução: 
uma visão histórica da Psicologia como ciência. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2006. 
 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar 
 
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos: 
Concursos Enem-Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 
Virtual)  
 
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MARTINS, G. A. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
 
 
Eixo De Estágio Em Psicologia Institucional II 
 
Estágio Em Psicologia Comunitária, Saúde E Educação II 
 
Supervisão Aplicada Em Psicologia Comunitária, Saúde E Educação II 
 
Ementa Do Estágio:  
 
Dar continuidade ao trabalho já iniciado com o estágio que abordar as práticas 
de Formação Profissional do Psicólogo no contexto da Psicologia da Saúde e da 
Psicologia Escolar, procurando compreender – “Como a psicologia pode 
contribuir para promover o pleno desenvolvimento do homem?”. Mediante a 
escolha do contexto da prática de atuação do profissional da Psicologia, seja na 
Psicologia da Saúde ou na Psicologia Escolar, ao que se refere no estágio de 
comunitária, saúde e educação I.  
 
EMENTA DA SUPERVISÃO:  
 
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e 
técnico no desenvolvimento da intervenção psicológica, bem como a elaboração 
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do pensamento a partir dos dados e material coletado. Elaboração do Trabalho 
de Conclusão de Estágio. 
 
Bibliografia Básica  
 
BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  
 
FIGUEIREDO, L. C. M.; SANTI, P. L. R. Psicologia, uma (nova) introdução: 
uma visão histórica da Psicologia como ciência. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2006. 
 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
(Biblioteca Virtual)  
  
Bibliografia Complementar 
 
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos: 
Concursos Enem-Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 
Virtual)  
 
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MARTINS, G. A. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
 
 
EIXO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA APLICADA  
 
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA SOCIAL, ORGANIZACIONAL DO TRABALHO II  
 
SUPERVISÃO APLICADA EM PSICOLOGIA SOCIAL, ORGANIZACIONAL 
DO TRABALHO II  
 
EMENTA DO ESTÁGIO: 
 
Dar continuidade ao trabalho iniciado com o estágio que abordar as práticas de 
Formação Profissional do Psicólogo no contexto da Psicologia Social, 
Organizacional e do Trabalho, procurando compreender – “Como a psicologia 
pode contribuir para promover o pleno desenvolvimento do homem?”. 
Caracterizar e analisar as unidades produtivas e as relações sociais 
organizacionais (comunidades ou instituições) e do trabalho. Propor e executar 
pratica-técnicas que visem solucionar problemas nos contextos relacionais 
institucionais e do trabalho. Desenvolvimento e aprofundamento de questões 
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relativas à psicologia social, organizacional e do trabalho. Escolhendo sua 
modalidade de estágio para desenvolvimento de sua prática.  
 
EMENTA DA SUPERVISÃO:  
 
Acompanhar e discutir a postura ética e a utilização de referencial teórico e 
técnico no desenvolvimento da intervenção, bem como a elaboração do 
pensamento a partir dos dados e material coletado. Elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Estágio. 
 
Bibliografia Básica  
 
BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 
estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  
 
FIGUEIREDO, L. C. M.; SANTI, P. L. R. Psicologia, uma (nova) introdução: 
uma visão histórica da Psicologia como ciência. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2006. 
 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
(Biblioteca Virtual)  
 
 Bibliografia Complementar 
 
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos: 
Concursos Enem-Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 
Virtual)  
 
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MARTINS, G. A. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  
 
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
Biologia e Genética Humana - 40h  
Ementa:  
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Relações entre os genes e as características estruturais e funcionais das células 
e dos seres humanos de forma geral; como tais características são transmitidas 
de geração em geração, quais os efeitos de fatores ambientais na expressão 
desses genes e na ocorrência de mutações, qual a utilização desses 
conhecimentos no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Alterações 
ocorridas ao longo da evolução da espécie humana, tanto anátomo 
fisiologicamente como sócio culturalmente respeitando os princípios éticos 
interrelacionados.  
 
Bibliografia Básica: 
ALBANO, Lilian Maria José – Genética Clínica e Molecular das Doenças 
Neurológicas com Mutações Dinâmicas. São Paulo: Manole, 2000. (Biblioteca 
Virtual)  
 
CLARKE, Cyril A. Genética Humana e Medicina. São Paulo: EPU, 1998.  
 
OTTO, Priscila G. et al. Genética Humana e Clínica. São Paulo: Rocca, 2004.  
 
Bibliografia Complementar 
BORGES, Osório. Genética Humana. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013 
(Biblioteca Virtual)  
 
GIUGLIANI, Roberto; VIEIRA, Taiane (Organizadores). Manual de Genética 
Médica para Atenção Primária à Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
(Biblioteca Virtual)  
 
PIMENTEL, Márcia Mattos Gonçalves. Genética Essencial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. (Biblioteca Virtual)  
 
THOMPSON, J. S. &Thonson, M. W. Genética Médica. Rio de Janeiro: Atheneu, 
1976. (Biblioteca Virtual)  
 
VALLE, Francisco das Chagas. Práticas de Citologia e Genética. Rio de 
Janeiro: Medsi, 2001. (Biblioteca Virtual)  
 
 
Neuropsicologia CH– 40h 
 
Ementa: 
A disciplina de Neuropsicologia tem por pretensão contribuir no aprendizado no 
que tange a introdução à Neurociência, em particular, a Neuropsicologia 
possibilitando também ao aluno um contato teórico inicial com a prática clínica 
da Neuropsicologia.  
 
 
Bibliografia Básica: 
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ANDRADE, V.; SANTOS, F. & BUENO, O. Neuropsicologia Hoje. São Paulo: 
Artes Médicas, 2004.  
 
FUENTES, D. Daniel; MALLOY-DINIZ, L. F. & CAMARGO, C. H. P. & COSENZA, 
R. M. Neuropsicologia: teoria e prática. São Paulo: Artmed, 2008.  
 
GIL, Roger; DORIA, Maria Alice Araripe de Sampaio (trad.). Neuropsicologia. 
2. ed. São Paulo: Santos, 2007. (Biblioteca Virtual)  
 
MALLOY-DINIZ, L.F.; FUENTES, D.; MATTOS, P.; ABREU, N. & COL. 
Avaliação Neuropsicológica. Porto Alegre: ArtMed, 2010.  
 
Bibliografia Complementar 
 
CURI, Rui. & PROCOPIO, Joaquim. Fisiologia Básica. 1. ed. Editora 
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2009. (Biblioteca Virtual)  
 
FARINATTI, Paulo de Tarso & MONTEIRO, Walace David. Fisiologia e 
Avaliação Funcional. 4. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. (Biblioteca Virtual) 
 
GUYTON, Arthur. Neurociência Básica - Anatomia e Fisiologia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. (Biblioteca Virtual)  
 
JÚNIOR, Carlos Alberto Mourão. & ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia 
Essencial. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
MACEY, Robert. Fisiologia Humana. Editora Guanabara Koogan: São Paulo, 
1974. (Biblioteca Virtual)  
 
 
Psicologia e Primeiros Socorros  CH40H  
 
Ementa:  
Noções de primeiros socorros para psicólogos. Acidentes mais frequentes. 
Prevenção e orientação de urgência.  
 
Bibliografia Básica:  
 
FLEGEL,M.J. Primeiros Socorros no Esporte. Manole: São Paulo, 2002 
(Biblioteca Virtual) 
 
__________Cuidados Emergenciais. Editora Rideel: São Paulo, 2002  
 
Hafen, B., KAREN, K., FRANDSEN, K. Primeiros Socorros para Estudantes. 
Manole: São Paulo, 2002  
 
 
Bibliografia Complementar 
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ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (Organizador). Psicossomática e a 
Psicologia da dor. 2. ed. Pioneira Thomson Learning: São Paulo, 2012. 
(Biblioteca Virtual) 
 
ARAUJO, M.J.B. Higiene e Profilaxia.  Rio de Janeiro, 1982 (Biblioteca Virtual) 
 
BIANCHI, Marcus Vinícius: CALCAGNOTTO, Gustavo Nora. Novos desafios 
no atendimento de urgência. São Paulo: Roca, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
Grande Enciclopédia Médica. Abril Cultural: São Paulo. (Biblioteca Virtual) 
 
NOVAES, Jefferson da Silva. Manual de Primeiros Socorros para Educação 
Física. Editora Sprint Ltda: Rio de Janeiro. (Biblioteca Virtual) 
 
QUILICI, Ana Paula; TIMERMAN, Sérgio. Suporte básico de vida: primeiro 
atendimento na emergência para profissionais da saúde. Barueri: Manole, 
2011. (Biblioteca Virtual) 
 
Direitos humanos e a prática do Psicólogo CH 40H  
 
Ementa:  
A disciplina avalia a atuação do psicólogo na interface das políticas públicas e 
dos direitos humanos, caracterizando o campo dos direitos humanos com base 
nos principais tratados de direitos humanos e no conhecimento científico. A 
disciplina também buscando relativizar as diferentes possibilidades de 
intervenção psicológica e suas contribuições no âmbito das políticas públicas 
sob a ótica dos direitos humanos, identificando as principais temáticas 
pertinentes ao contexto das políticas públicas em que o/a psicólogo/a irá intervir. 
Reflete-se, também acerca das implicações éticas da atuação do psicológico no 
contexto das políticas públicas e dos direitos humanos. 
 
Bibliografia Básica:  
 
Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, Centro de Referência Técnica 
em Psicologia e Políticas Públicas (orgs). Beato MSF et al (autores). A 
psicologia e o trabalho no CRAS. Belo Horizonte: CRP-04; 2011.  
 
Lane STM, Codo W (orgs). Psicologia Social: O homem em movimento. 14. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 2012.  
 
PIOVESAN F. Temas de direitos humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar 
 
 
Almeida NLT. Serviço Social, trabalho e políticas públicas. São Paulo: 
Saraiva, 2007. (Biblioteca Virtual)  
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Demo P. Introdução a Sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. São Paulo: Grupo GEN, 2002. (Biblioteca Virtual)  
 
 Miranda, N. Porque direitos humanos. São Paulo: Autêntica editora, 2007. 
(Biblioteca Virtual)  
 
Ramos AC. Curso de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
(Biblioteca Virtual) 
 
Zavaschim MLS e colaboradores. Crianças e Adolescentes vulneráveis: O 
atendimento interdisciplinar nos centros de atenção psicossocial. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
Psicologia do Esporte – 40H 
 
Ementa:  
A disciplina propõe o estudo científico dos fatores psicológicos e socioculturais 
que interagem na regulação dos mecanismos psíquicos e ambientais associados 
com a participação e desempenho no esporte e no exercício físico. Últimos 
avanços em Psicologia do Esporte e Exercício Físico como Ciência do Esporte.  
 
Bibliografia Básica:  
 
BRANDÃO MRF; Machado AA. Coleção psicologia do esporte e do exercício-  
teoria e aplicação.  v. 1. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007.  
 
FRANCO GS. Psicologia no esporte e na atividade física. São Paulo: Manole, 
2000.  
 
SAMULSKI D. Psicologia do esporte: conceitos e novas perspectivas. São 
Paulo: Manole, 2009. (Biblioteca Virtual)  
 
Bibliografia Complementar 
 
COZAC JRL. Psicologia do esporte – atleta e ser humano em ação. Rio de 
Janeiro: Roca, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
 JUNIOR DR & cols. Esporte e atividade física na infância e na adolescência: 
uma abordagem multidisciplinar, 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca 
Virtual) 
  
KOMI PV. Força e potência no esporte. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
(Biblioteca Virtual)  
 
MIRANDA R. Construindo um atleta vencedor: Uma abordagem psicofísica do 
esporte. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
ROLLNICK S, Miller WR; BUTLER, CC. Entrevista motivacional no cuidado 
da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2009. (Biblioteca Virtual) 
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Linguagem Brasileira De Sinais – Libras CH40H  
 
EMENTA:  
 
Trata-se de uma breve introdução teórica e prática à aquisição da língua 
brasileira de sinais – LIBRAS e ao estudo da gênese da educação de surdos. 
São abordados os fundamentos históricos, filosóficos, antropológicos, 
epistemológicos, concepções sobre a surdez e suas implicações no âmbito 
social e educacional. Elemento constitutivo do conhecimento da surdez: 
abordagem sócio-antropológica.  
 
 
Bibliografia Básica:  
 
FELIPE, Tanya A. Libras em Contexto: Curso Básico – livro do estudante. 8. 
ed. Rio de Janeiro: Walprint gráfica e Editora, 2007.  
 
OATES, Eugênio. Linguagem das mãos. 5. ed. Santuário Aparecida, 1990.  
 
ZAVASCHIM MLS e colaboradores. Crianças e Adolescentes vulneráveis: O 
atendimento interdisciplinar nos centros de atenção psicossocial. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar 
 
ALIAS,Gabriela. Desenvolvimento da Aprendizagem na Educação Especial: 
Princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Inclusiva. São Paulo: 
Editora Cengage, 2016. 
 
BERNARDINHO, Elidéa Lúcia. Absurdo ou lógica? A produção da lingüística 
do surdo. Belo Horizonte: Editora Profetizando Vida, 2000. (Biblioteca Virtual) 
 
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: 
ideologias e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2002. 
(Biblioteca Virtual) 
 
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da 
linguagem. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
SMITH, Deborah Deutsh. Introdução à Educação Especial: ensinar em tempos 
de inclusão. 5ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
 
 
 
Dilemas Contemporâneos da Profissão CH - 40H  
 
Ementa:  
A disciplina contextualiza os principais desafios do psicólogo como profissional 
na atualidade, apresentando alguns dilemas da Psicologia como ciência e 
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profissão. Levanta algumas questões éticas da práxis do psicólogo, assim como 
problematiza o trabalho com comunidades menos favorecidas. Estuda também 
a regulamentação e a fiscalização do exercício profissional do psicólogo. Dialoga 
também as principais questões sociais da atualidade e sua relação com a 
profissão. 
 
Bibliografia Básica: 
 
BOCK, Ana Maria Mercês et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da 
psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
ROMARO, Rita Aparecida e LIEBESNY, Brônia. Ética na Psicologia. 4. ed. São 
Paulo: Vozes, 2014. 
 
ROSAS, Paulo da Silveira. O dilema da Psicologia 
Contemporânea. Psicologia: ciência e profissão. v. 30.  n. spe, p. 42-
90,  dez, 2010.(Biblioteca Virtual) 
 
Bibliografia Complementar 
 
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - 
Concursos EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 
Virtual) 
  
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 
Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual) 
   
CARDOSO, F. H. Cultura das Transgressões no Brasil: Cenários do Amanhã. 
São Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências 
Sociais. São Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. 
Metodologia da Pesquisa Social: Da Proposição de um Problema à Redação 
e Apresentação do Relatório. São Paulo: Atlas, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
Educação Ambiental CH - 40H  
 
Ementa:  
Educação Ambiental. Conceitos de responsabilidade social e ambiental. 
Atribuições que os profissionais da Psicologia devem assumir para serem 
reconhecidos como socialmente e ambientalmente responsáveis. Compreensão 
e valorização do conceito de responsabilidade social e ambiental no meio 
escolar. Reflexão sobre responsabilidade ambiental no Brasil e no mundo. 
 
Bibliografia Básica:  
 
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed.São 
Paulo: Gaia, 2004.  



162 

 

 
KOHN, Ricardo. Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para Gestão. Rio 
de Janeiro: LTC, 2015. (Biblioteca Virtual)  
 
PHILIPPI JR., Arlindo; PELICIONI, Mª Cecilia Focesi (edit). Educação 
ambiental e sustentabilidade. 2.ed. Barueri: Manole, 2014.  
 
Bibliografia Complementar 
 
 DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade, 2. ed. 
São Paulo: Grupo GEN, 2011. (Biblioteca Virtual)  
 
FENKER, E. A. et al. Gestão Ambiental: Incentivos, Riscos e Custos. São 
Paulo: Grupo GEN, 2015. (Biblioteca Virtual) 
 
JABBOUR, A. B. L. de S.; JABBOUR, C. J. C. Gestão ambiental nas 
organizações: fundamentos e tendências. São Paulo: Grupo GEN, 2013. 
(Biblioteca Virtual) 
 
 LINS, L. dos S. Introdução à Gestão Ambiental Empresarial: Abordando 
Economia, Direito, Contabilidade e Auditoria. São Paulo: Grupo GEN, 2015. 
(Biblioteca Virtual)  
 
TACHIZAWA, T. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: 
Estratégias de Negócios Focadas na Realidade Brasileira, 8. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2014. (Biblioteca Virtual) 
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ANEXO AO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

 

PROJETO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR PARA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

MANTIDA 

FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL 

MANTENEDORA 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE COROMANDEL 

 

COROMANDEL/ MG 

APRESENTAÇÃO 

 

 Este documento contém o Projeto Pedagógico Complementar de 

Formação de Professores de Psicologia em função do Curso de Bacharelado em 

Psicologia da Faculdade Cidade de Coromandel, localizada em Coromandel-
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MG. De forma complementar atender a formação do profissional psicólogo, na 

mesma medida que pudesse também habilitá-lo a desenvolver competências 

para atuar como professor, desenvolvendo suas atividades com reflexão, crítica 

e ética. 

 Considerando os sujeitos envolvidos e a realidade na qual se encontra 

inserida a Educação no Brasil, a Organização Didático Pedagógico deste Projeto 

propõe objetivos e descreve metodologias coerentes a esta realidade, 

adequando-as àquelas propostas nas DCNs. 

 Buscou seguir os melhores rumos para uma formação acadêmica e 

científica de qualidade, articulando e utilizando conhecimentos, competências e 

habilidades desenvolvidas no bacharelado, desenvolvendo uma visão 

abrangente do papel social do educador, adequando sua prática pedagógica às 

exigências de uma educação inclusiva, capaz de conhecer a organização, a 

gestão e as legislações de ensino no Brasil, refletindo sempre sobre a realidade 

escolar e suas articulações com as políticas públicas educacionais, conforme se 

encontra definido em seu perfil de egresso. 

 Este documento apresenta as Informações Gerais do Curso, passando 

em seguida ao Contexto do Curso, a definir o Perfil de seu Egresso, seus 

Objetivos, gerais e específicos, a Matriz Curricular, Ementário e Referências. 
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INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

 

Modalidade: Presencial 

Regime de Funcionamento: Semestral 

Turno: Noturno 

Carga horária: 880 horas 

Carga horária complementar 40 horas 

Total carga horária: 920 horas 

 

 A formação de Professores de Psicologia tem por objetivo complementar 

a formação dos Psicólogos, articulando os saberes específicos da área com os 

conhecimentos didáticos e metodológico, para atuar na construção de políticas 

públicas de educação, na educação básica no nível médio, cursos 

profissionalizantes e em cursos técnicos na educação continuada, assim como 

em contextos de educação informal. Bem como, possibilitar os 

comprometimentos com as transformações políticos sociais e inclusiva; 

estimular valores de práticas solidarias afim de promover o pensamento crítico, 

criativo e reflexivo. 

 A Estrutura Curricular para Formação Complementar de Professores 

estará articulada com o conhecimento, habilidades e competências em torno da: 

Psicologia, Políticas Públicas e Educacionais; Psicologia e Instituições 

Educacionais; Filosofia, Psicologia e Educação; Disciplinaridade e 

interdisciplinaridade. Focado no papel social do educador, na articulação dos 

conhecimentos e habilidades no amadurecimento do papel do professor 

considerando a características e desenvolvimentos do processo de 

aprendizagem. Afim de promover o conhecimento da organização, gestão e 

legislação de ensino no Brasil, refletindo a realidade escolar articuladas com as 

políticas públicas educacionais. 

 As competências e as habilidades formativas devem atuar no sentido de 

garantir ao professor Psicólogo o desenvolvimento das competências previstas 

no artigo 6º da Resolução CNE/CP n. 01/200, a exemplo de: 

I – Ter comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática; 

II – Compreender o papel social e a importância educacional que tem a escola; 

III - dominar e socializar os conteúdos formativos, articulando-os de forma 

interdisciplinar; 
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IV – Ter domínio sobre os conhecimentos pedagógicos, trabalhando-os de 

maneira reflexiva; 

V – Dominar os processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento 

da prática pedagógica; 

VI – Ter consciência e saber gerenciar o próprio desenvolvimento profissional. 

 A resolução Nº 05 de 15 de março de 2011 propõe que a formação do 

professor de Psicologia não deve ser desvinculada dos conteúdos de formação 

do bacharel em Psicologia. Em seu parágrafo 7º do artigo 13º, orienta que as 

atividades referentes à Formação de Professores, a serem cursadas por meio 

da complementação ao curso de Psicologia, sejam oferecidas a todos os alunos 

dos cursos de graduação em Psicologia, que poderão optar ou não por sua 

realização. 

 

PERFIL DE EGRESSO  

Compreendendo este projeto como complementar ao curso de bacharelado em 

Psicologia, espera-se que o egresso tenha um perfil com as seguintes 

qualidades:  

 Visão abrangente do papel social do educador, adequando sua prática 

Pedagógica às exigências de uma educação inclusiva;  

 Conhecimento de organização, gestão e legislação de ensino no Brasil;  

 Capacidade de reflexão sobre a realidade escolar brasileira e as 

articulações com as políticas públicas educacionais;  

 Capacidade de articulação e utilização dos conhecimentos, competências 

e habilidades desenvolvidas no curso de bacharelado. 

 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PSICOLOGIA E OS CONTEÚDOS 

SIGNIFICATIVOS  

 

 Para a formação do professor de Psicologia, entendemos que o professor 

que atua no ensino de psicologia precisa considerar como importante para o 

aprimoramento de sua formação e de sua prática as referências educacionais, 

culturais e sociais trazidas pelos seus alunos. Por isso, na construção dos 

referenciais de ensino é importante que o professor leve em consideração os 

preceitos estabelecidos pelo § 3º, do artigo 13 do Parecer CNE/CES n. 338/2009, 
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que propõe os seguintes conteúdos significativos para a formação do professor 

Psicólogo:  

 Conteúdos que destaquem e promovam uma visão abrangente do papel 

social do educador, assim como a reflexão sobre sua prática e a 

necessidade de aperfeiçoamento contínuo do futuro professor;  

 Conteúdos que articulem e utilizem conhecimentos, competências e 

habilidades desenvolvidos no curso de Psicologia para a ampliação e o 

amadurecimento do papel de professor;  

 Conteúdos significativos que considerem as características de 

aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos, o contexto 

socioeconômico e cultural em que atuarão na organização didática de 

conteúdo, bem como na escolha das estratégias e técnicas a serem 

empregadas em sua promoção;  

 Conteúdos que promovam o conhecimento da organização escolar, da 

gestão e legislação de ensino, assim como a análise das questões 

educacionais relativas à dinâmica institucional e à organização do 

trabalho docente; 

 Conteúdos básicos que estimulem a reflexão sobre a realidade escolar 

brasileira e as articulações existentes com as políticas públicas 

educacionais e o contexto socioeconômico mais amplo. 

 

 Esses conteúdos de ensino devem ser abrangentes no sentido de garantir 

o aprofundamento da formação, para que o professor Psicólogo possa ampliar a 

sua visão social de mundo; saber articular conteúdos, competências e 

habilidades; construir a sua formação num processo de formação contínua, 

renovando-se sempre enquanto educador-psicólogo. Sendo significativos 

devem contribuir ainda para o desenvolvimento do contexto sociocultural dos 

alunos, com a consolidação de estratégias de ensino que reflitam na promoção 

do processo didático, no aprofundamento do conhecimento profissional sobre a 

organização da escola, do processo de gestão e legislação do ensino. 

 

  FORMAÇÃO, PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO CURRICULAR 
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 A formação do professor de Psicologia deve ocorrer num ambiente 

dinâmico onde as práticas educativas possam ser caracterizadas como sendo 

constituídas de realidades da vida escolar, garantindo o aprofundamento dos 

objetivos formativos do profissional docente de Psicologia.  

 O Estágio visa à formação para a docência em Psicologia através de 

atividades supervisionadas no ensino de Psicologia e de práticas pedagógicas 

sendo realizado em escolas ou em outras instituições que desenvolvam 

atividades educativas que promovam o ensino de Psicologia. Trata-se de uma 

atividade de natureza teórico-prático a ser exercida pelo aluno para fins de 

integralização curricular, tendo o acompanhamento do professor de estágio e da 

coordenação do curso de Psicologia. 

 A proposta do estágio curricular supervisionado do curso de formação do 

professor de Psicologia coloca como práticas importantes: A compreensão dos 

novos parâmetros educativos e culturais como sendo atividade humana, como 

prática de produção e de criação; A concretização do trabalho pedagógico que 

ocorre nas condições da escola de ensino médio, observando o desenvolvimento 

do adolescente; A identificação dos processos pedagógicos que se desenvolvem 

na prática social e no âmbito das instituições de ensino, procurando dinamizá-

los; Buscar articuladores que garantam a unidade teoria / prática no trabalho 

pedagógico, tendo parâmetros claros que orientem a tomada de decisão em 

relação às escolas campo de estágio; O trabalho coletivo e interdisciplinar como 

sendo práticas do trabalho pedagógico, de forma interrogativa e investigativa, 

para garantir a formação pedagógica do professor de Psicologia num contexto 

inovador e transformador. 

 As atividades de estágio supervisionado juntamente com as práticas de 

ensino devem proporcionar ao professor de Psicologia a possibilidade de 

desenvolver as seguintes competências em seu estágio profissional: Entender o 

fazer pedagógico como exercício de pesquisa, para despertar o espírito 

investigativo e aplicação consciente dos conhecimentos adquiridos; Desenvolver 

a capacidade de observação no contexto das instituições de ensino, fortalecendo 

a visão crítica dos processos que ocorrem na sala de aula e no ambiente escolar; 

Ser um profissional da escrita, capaz de observar e de registrar a própria prática 

educativa; Desenvolver a capacidade para o trabalho interdisciplinar, revelando 

a sua visão global dos processos educativos, para integrá-los de maneira 
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dinâmica; Distinguir os conhecimentos significativos necessários ao 

aprofundamento teórico prático de sua profissão, valorizando aqueles que são 

necessários para serem destacados junto aos seus alunos;  De maneira 

consciente saber planejar, executar e avaliar as ações pedagógicas que fazem 

parte do cotidiano de seu trabalho; Conceber e realizar intervenções 

pedagógicas que garantam o aprendizado qualitativo dos alunos; Desenvolver 

atividades e intervenções pedagógicas junto aos alunos com necessidades 

especiais, garantindo o processo de inclusão pedagógica, social e cultural dos 

mesmos; Conceber processos avaliativos dinâmicos no ambiente educacional, 

com a realização de avaliação processual e diagnóstica; Fortalecer o processo 

formativo do professor de Psicologia. 

 Assim, garantimos o desenvolvimento de uma prática profissional do 

professor na perspectiva de análise do trabalho educativo na sua complexidade, 

cujas atividades devem ser planejadas com a intenção de promover a reflexão e 

a organização do trabalho em equipes, o enfrentamento de problemas concretos 

do processo de ensino aprendizagem, observando-se a própria dinâmica do 

espaço escolar, dos projetos político-pedagógicos institucionais e das ações 

político-pedagógicas, em cumprimento ao que preceitua o parágrafo 3º, do artigo 

13 do Parecer CNE/CES n. 338/2009. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

1. Políticas Públicas de Educação 

2. Didática e Formação de Professores 

3. Educação Ambiental 

4. Educação e Direitos Humanos 

5. Novas Tecnologia Aplicadas ao Ensino 

6. História Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

7. Estágio Supervisionado em Prática de Ensino em Psicologia I 

8. LIBRAS 

9. Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico 

10. Avaliação Educacional 

11. Educação a Distância 

12.  Fundamentos e Metodologia de Ensino 
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13. Estágio Supervisionado em Prática de Ensino em Psicologia II 

14. Trabalho de Conclusão de Curso 

15. Atividades Complementares 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

11° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00001 
Políticas Públicas de 

Educação 
80 - 80 04 

OB. 00002 
Didática e Formação de 

Professores 
20 20 40 02 

OB. 00003 Educação Ambiental 40 - 40 02 

OB. 00004 
Educação e Direitos 

Humanos 
20 20 40 02 

OB. 00005 
Novas Tecnologia Aplicadas 

ao Ensino 
20 20 40 02 

OB. 00006 
História Cultura Afro-

brasileira e Indígena. 
40 - 40 02 

OB. 00007 

Estágio Supervisionado em 

Prática de Ensino em 

Psicologia I 

20 140 160 08 

 220 220 440 22 

 

 

12° Período 

Código Disciplina 
C.H. 

Teórica 

C.H. 

Prática 

Total 

C.H. 

N.° 

Aula 

OB. 00001 LIBRAS 20 20 40 02 

OB. 00002 

Gestão Escolar e 

Organização do Trabalho 

Pedagógico 

40 - 40 02 

OB. 00003 Avaliação Educacional 40 - 40 02 

OB. 00004 Educação a Distância 40 - 40 02 

OB. 00005 
Fundamentos e Metodologia 

de Ensino 
40 40 80 04 

OB. 00006 

Estágio Supervisionado em 

Prática de Ensino em 

Psicologia II 

20 140 160 08 
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OB. 00007 
Trabalho de Conclusão de 

Curso 
20 20 40 02 

 220 220 440 22 

EMENTÁRIO 

 

Disciplina: Políticas Públicas de Educação 

 

Ementa: Análise histórica das relações entre a Política, o Estado e a Educação. 

A legislação educacional e seus fundamentos. Processos de constituição de 

diferentes segmentos e modalidades de ensino. Políticas de currículo. O ensino 

médio no atual contexto. Políticas públicas de avaliação. Possibilidades de 

intervenção nas políticas públicas. 

Bibliografia Básica:  
 
BRANDÃO, Carlos Fonseca. LDB: passo a passo: lei de diretrizes e base da 

educação da educação nacional. Comentada e interpretada por artigo por 

artigo: AVERCAMP, 2003. 

 

BRZEZINSKI, Iria (org.). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 

São Paulo: Cortez, 2000. 

 

IMBERNÓN, F. A educação no século XXI: os desafios do futuro imediato. 

Porto Alegre : Artmed, 2008. (Biblioteca Virtual)   

 

Bibliografia Complementar 

 

APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre : Artmed, 2008. 

(Biblioteca Virtual)   

 

CASTRO, Claudio de Moura. Os tortuosos caminhos da educação brasileira: 

pontos de vista impopulares. Porto Alegre: Penso, 2014. (Biblioteca Virtual)   

 

FONTE, Felipe de Melo. Políticas públicas e direitos fundamentais. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)   

 

MENDES, Gilmar. Políticas públicas no Brasil: uma abordagem institucional. 

1.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. (Biblioteca Virtual)   

 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação da excelência à regulação das 

aprendizagens: entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Biblioteca 

Virtual)   
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SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins Bertolin.  O 

Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca 

Virtual)   

 

Disciplina: Didática e Formação de Professores 

 

Ementa:  

Concepção e Teoria Educacionais, Abordagens Pedagógicas na Prática Escolar. 

Componentes que Fundamentam a Ação Educativa. Organização do Trabalho 

Pedagógico. Prática Laboral enquanto saber fazer dos conhecimentos didáticos.  

 

Bibliografia Básica:  

 

CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova didática. 3. Ed. Petrópolis: Vozes, 

2000. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

MALHEIROS, Bruno Taranto. Didática geral. Rio de Janeiro: LTC, 2017 

(Biblioteca Virtual)   

 

Bibliografia Complementar 

 

CARBONELL, Jaume. Pedagogias do século XXI: bases para a inovação 

educativa. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2016. (Biblioteca Virtual)   

 

CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de.  Ensinar 

a ensinar: didática para a escola fundamental e média. São Paulo: Cengage 

Learning. 2012. (Biblioteca Virtual)   

 

D'AUREA, Denise; TARDELI, Fraulein Vidigal de Paula. Motivação, atitudes e 

habilidades: recursos para a aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 

2016. (Biblioteca Virtual)   

 

PARENTE, Cláudia da Mota Darós; VALLE, Luiza Elena L. Ribeiro do; MATTOS, 

Maria José Viana Marinho de. A formação de professores e seus desafios 

frente às mudanças sociais, políticas e tecnológicas. Porto Alegre: Penso, 

2015. (Biblioteca Virtual)   

 

RODRIGUES, Ana Maria. Psicologia da aprendizagem e da avaliação. São 

Paulo: Cengage, 2016. (Biblioteca Virtual)   

 

SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o 

ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Biblioteca Virtual)   
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Disciplina: Educação Ambiental 

 

Ementa os antecedentes históricos da Educação Ambiental.  As relações entre 

a sociedade e a natureza. Educação Ambiental e ação transformadora. 

Educação no processo de gestão ambiental. Operacionalização das atividades 

em Educação Ambiental. Organização e orientação para a elaboração e 

apresentação de Projetos em Educação Ambiental. 

 

Bibliografia Básica:  

 

DEBESSE, A. A escola e a agressão do meio-ambiente. São Paulo: Difel, 

1974.  

DIAS, G. F. Educação Ambiental, princípios e práticas. São Paulo: Editora 

Gaia Ltda, 1992. 

 

SATO, Michele; CARVALHO, Isabel. Educação Ambiental: pesquisa e 

desafios. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Biblioteca Virtual)   

 

Bibliografia Complementar 

 

PINTO, Terezinha de Jesus Andreoli et al. Sistema de Gestão Ambiental. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. (Biblioteca Virtual)   

 

SOUZA, André Luis Rocha de et al. Controladoria Ambiental: Gestão social 

Análise e Controle. São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca Virtual)   

 

JABBOUR, Ana Beatriz Lopes de Sousa; JABBOUR, Charbel José 

Chiappetta. Gestão ambiental nas organizações: Fundamentos e tendências. 

São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca Virtual)   

 

RUSCHEINSKY, Aloisio. Educação Ambiental: Abordagens Múltiplas. 2. ed. 

Porto Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual)   

 

IBRAHIN, Francini Imene Dias. Educação Ambiental: Estudo dos problemas, 

Ações e Instrumentos para o desenvolvimento da sociedade. São Paulo: Érica, 

2014. (Biblioteca Virtual)   

 

 

Disciplina: Educação e Direitos Humanos 

 

Ementa: 
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A Educação e direitos humanos no contexto da escola pública brasileira. 

Características da clientela especial: implicações para a educação: organizações 

de diversas formas de atendimento educacional. 

 

Bibliografia Básica:  

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL. Programa de Estimulação Precoce. Uma introdução 

as idéias de Feuersteu. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. (Biblioteca Virtual)   

 

GONÇÁLEZ, José Antônio Torres. Educação e Diversidade: Bases didáticas e 

Organizativas. Porto Alegre: ArtMed, 2002 

 

MAZZOTA, Marcos. Educação Especial no Brasil, histórias e políticas 

públicas. São Paulo: Cortez, 2001 

 

Bibliografia Complementar 

 

BIANCHETTI, Lucidio; FREIRE, Ida Mara. Um olhar sobre a diferença: 

interação, trabalho e cidadania. 6. ed.  São Paulo: Papirus, 2004 (Biblioteca 

Virtual)   

 

FERREIRA, Manuela Sanches. Aprender a ensinar, ensinar a aprender. 3. ed. 

Porto - Portugal: Editora Afrontamento, 2000. (Biblioteca Virtual)   

 

FONSECA, Vitor da . Educação Especial: Programa de Estimulação Precoce: 

Uma introdução as idéias de Feverstein. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1995. 

(Biblioteca Virtual)   

 

LEVITT, Sophie. Habilidades básicas: Guia para o desenvolvimento de 

crianças com deficiência. São Paulo: Papirus, 1997. (Biblioteca Virtual)   

 

PIERRENOUD, Philip: Da Excelência à regulação das aprendizagens entre 

duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. (Biblioteca Virtual)   

 

SILVA, Shirley & VIZIM, Marli. Educação Especial: Múltiplas Leituras e 

Diferentes Significados. São Paulo:  Mercado de Letras, 2001. (Biblioteca Virtual)   

 

 Disciplina: Novas Tecnologia Aplicadas ao Ensino 

 

Ementa:  

 

Tecnologias e educação, evolução conceitual, importância, recursos e desafios. 

Tecnologias audiovisuais e otimização da prática pedagógica. Informática 
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educativa no Brasil: histórico, situação atual, perspectivas e tendências. 

Computador e suas potencialidades no processo ensino-aprendizagem. 

 

Bibliografia Básica:  

 

FALK, Janus Anthoy. Tecnologia de Informação para gestão de custos e 

resultados no hospital. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia de Informação- planejamento e gestão. 2 

ed. São Paulo:  Atlas, 2006. 

 

MOLINARO, Luis Fernando Ramos; RAMOS, Karoll Haussler Carneiro. Gestão 

de Tecnologia da Informação: Governança de TI: Arquitetura e alinhamento 

entre Sistemas de Informação e o Negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

(Biblioteca Virtual)   

 

Bibliografia Complementar 

 

FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia de informação: planejamento e gestão. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca Virtual)   

 

GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R.. Sistemas de Informação: Uma 

abordagem gerencial. 3. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2013. (Biblioteca Virtual)  

  

MUNHOZ, Antonio Siemsen. Tecnologias Educacionais. São Paulo: Saraiva, 

2014. (Biblioteca Virtual)   

 

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de Sistemas 

de Informação e a gestão do conhecimento. 2. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. (Biblioteca Virtual)   

 

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. Tecnologia da informação para 

gestão: em busca do melhor desempenho estratégico e operacional. 8. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. (Biblioteca Virtual)   

 

Disciplina: História Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

 

Ementa:  

 

A questão étnico-racial no Brasil: temas e problemas. Os princípios políticos e 

pedagógicos das leis 10.639/03 e 11.645/08. A diversidade étnico-racial na 

sociedade: desafios e possibilidades. As relações e determinações que a 

História e a Cultura Afro-Brasileira e Indígenas exerceram e exercem na 

constituição da cultura brasileira. Conceitos de identidade, cultura e cultura 
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popular, diversidade, memória, ancestralidade, saberes e tradições populares. 

Valorização da cultura. 

  

Bibliografia Básica: 

  

ALBUQUERQUE, W. R; FRAGA, W. Uma História da Cultura Afro-brasileira. 

São Paulo: Moderna, 2009. 

 

BENJAMIN, R. A África está em nós: História e cultura Afro-Brasileira. João 

Pessoa: Grafset, 2010 

 

MATTOS, R. A. História e Cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2013 

(Biblioteca Virtual)   

  

Bibliografia Complementar 

  

BENTO, M. A. S. Cidadania em Preto e Branco: discutindo as relações étnico-

raciais. São Paulo: Editora Ática, 2005. (Biblioteca Virtual)  

  

CANDAU, V. ET al. Oficinas pedagógicas de direitos humanos. Petrópolis: 

Vozes, 2003. (Biblioteca Virtual)   

 

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 2003. (Biblioteca Virtual)   

 

KABENGELE, M. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, 

línguas, cultura e civilizações. São Paulo: Global, 2009. (Biblioteca Virtual)  

  

SILVEIRA, R. M. G. et al. Educação em direitos humanos: fundamentos 

teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007. (Biblioteca 

Virtual)   

 

Disciplina: Estágio Supervisionado em Prática de Ensino em Psicologia I 

 

Ementa:  

Fundamentos, objetivos e conteúdo do ensino de Psicologia em diversos 

contextos. Função do professor. Observação e compreensão da realidade 

escolar. Análise global e crítica da realidade educacional para a produção de 

propostas. 

 

Bibliografia Básica:  

 

BIANCHI, Anna Cecília Moraes. Manual de Orientação: estágio supervisionado. 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. (Biblioteca Virtual)   
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FIGUEIREDO, L.C. M. e SANTI, P.L.R. de. Psicologia, uma (nova) introdução; 

uma visão histórica da Psicologia como ciência. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2006.  

 

ZÓBOLI, Graziela. Prática de ensino subsídios para a atividade docente. São 

Paulo: Ática, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - 

Concursos EnemVestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 

Virtual) 

 

CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 

Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 

 MARTINS, G. de A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2. ed. São 

Paulo: Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências 

Sociais. São Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual)  

 

PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 

Virtual)  

 

Disciplina: LIBRAS 

 

Ementa:  

Política da Educação Inclusiva. História da educação do Surdo. Abordagens 

metodológicas. Introdução à língua de Sinais. Gramática da Língua de Sinais. 

Legislação. Expressão corporal. Dramatização e música.  

 

Bibliografia Básica:  

 

FONSECA, Vitor. Educação Especial: Programa de Estimulação Precoce Uma 

introdução às idéias de Feuerstein. Porto Alegre: Artmed, 1995. 

 

KOJIMA, Catarina Kiguti; SEGALA, Sueli Ramalho. Lingua Brasileira de 

Sinais: a Imagem do Pensamento. v. 1. São Paulo: Editora Livros Escala, 2008. 

(Biblioteca Virtual) 

 

QUADROS, Ronice Miller de & KARNOPP, Lodenir. Língua de Sinais 

Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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Bibliografia Complementar 

 

BOSCOLO, Cibele Cristina; JARDIM, Fernanda Valéria de Souza; MARTINS, 

Karin, Vanessa de Oliveira; GALDINO, Michele Cristina; GATTI, Vivian Izali Cruz 

de Souza. O Deficiente Auditivo em Casa e na Escola. São Paulo: Ed. Pulso. 

2005. (Biblioteca Virtual)   

 

BRASIL, Ministério da educação e desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Educação Física. Apresentação dos Temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 

1998. (Biblioteca Virtual)   

 

KOJIMA, C. K.; SEGALA, S. R. Revista Língua de Sinais. A Imagem do 

Pensamento. N.º 02 e 04. São Paulo: Escala, 2001. (Biblioteca Virtual)   

 

QUADROS, RoniceMiiller de. O tradutor e interprete de língua brasileira de 

sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC, SEESP, 2004. (Biblioteca Virtual)   

 

SALLES, Heloísa. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para 

a prática pedagógica. Brasília: MEC, SEESP, 2004. (Biblioteca Virtual)   

 

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 2. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2001. (Biblioteca Virtual)   

 

Disciplina: Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico 

 

Ementa:  

Conceituação de administração escolar, diferencial da empresa. Processos de 

administração escolar, planejamento plana transformação social e a superação 

da sociedade de classes. O caráter conservador da administração escolar 

vigente e suas consequências no atraso desenvolvimentista. A natureza do 

processo de produção pedagógica na escola e administração escolar para a 

transformação social. 

 

Bibliografia Básica:  

LUCK, Heloísa (et. Al.) – A escola participativa: O trabalho do gestor escolar. 

Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 

 

 PARO, Vitor. H. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ática, 

2004 

 

THURLER,Mônica Gather; MAULINI, Olivier (Org). A organização do trabalho 

Escolar : uma oportunidade para repensar a escola. Porto Alegre: Penso, 2012 

(Biblioteca Virtual)   
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Bibliografia Complementar 

 

CARDOSO, Vinícius; CAULLIRAUX, Heitor; CLEMENTE, Rafael; PAIM, Rafael. 

Gestão de Processos: Pensar, Agir e Aprender. Porto Alegre: Artmed, 2009 

(Biblioteca Virtual)   

 

COLOMBO, Sônia Simões e colaboradores. Gestão Educacional: Uma nova 

visão. Porto Alegre: Artmed, 2004. (Biblioteca Virtual)   

 

MONTEIRO, Eduardo. Gestão Escolar: perspectivas, desafios e função social. 

1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (Biblioteca Virtual)   

 

SANTOS, Clóvis Roberto dos. A gestão Educacional e Escolar para a 

Modernidade. São Paulo: Cengage Learning, 2009 (Biblioteca Virtual)   

 

SOBOLL, Lis Andrea; FERRAZ, Deise Luiza da Silva (Org). Gestão de Pessoas: 

armadilhas da organização do trabalho. São Paulo: Atlas, 2014. (Biblioteca 

Virtual)   

 

Disciplina: Avaliação Educacional 

 

Ementa: 

Concepções, finalidades e práticas de educação e avaliação no contexto político 

e social mecanismo intra-escolares: recuperação, reprovação, repetência e 

evasão. Propostas alternativas de avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

Técnicas e instrumentos para a avaliação na escola básica. 

 

Bibliografia Básica:  

 

CUNHA, Maria Isabel da (org). Formatos Avaliativos e Concepções de 

Docência. Campinas: Autores Associados, 2005  

 

MOREIRA, Marco Antonio, A Teoria da aprendizagem significativa e sua 

implementação em sala de aula. Brasília: UNB, 2006. 

 

SANTOS, Clóvis Roberto dos. A Gestão Educacional e Escolar para a 

modernidade. São Paulo: Cengage Learning, 2008. (Biblioteca Virtual)   

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALVES, Julia Falivene. Avaliação Educacional: Da teria à prática. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2013. (Biblioteca Virtual) 
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ANDRADE, Rosamaria Calaes de; ACÚRCIO, Marina Rodrigues Borges. O 

cotidiano educacional. Porto Alegre/Belo Horizonte: Artmed/Rede Pitágoras, 

2008. (Biblioteca Virtual)   

 

CALEGARI, Diego; PEREIRA, Maurício Fernandes. Planejamento e 

Estratégias das Escolas. São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca Virtual)   

 

PERRENOUD, Philippe Avaliação da excelência à regulação das 

aprendizagens : entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Biblioteca 

Virtual)   

 

SANTROCK, John W.. Psicologia Educacional. 3. ed. São Paulo: AMGH 

Editora, 2010. (Biblioteca Virtual)   

 

Disciplina: Educação a Distância 

 

Ementa:  

Educação a distância, histórico mundial e no Brasil; educação a distância 

enquanto modalidade particular de prática educativa; meios de prática dessa 

modalidade (correios, rádio, televisão, meio telemático); sociedade da 

informação e a Educação a Distância; reflexos sociais da Educação a Distância; 

reflexões sobre o futuro da Educação a Distância no espaço social e Biblioteca 

Virtual (na Internet). A atuação da EAD no curso de psicologia para o trabalho 

com EAD. A disciplina pretende estudar os fundamentos teóricos da tecnologia 

educacional com ênfase na dimensão potencializada das mídias computacionais 

na exploração e construção do conceito.  

 

Bibliografia Básica:  

 

BEHAR, Patricia Alejandra. Competências em educação a distância. Porto 

Alegre: Penso, 2013. 

 

FERRETTI, Celso João et al. Novas tecnologias, trabalho e educação: um 

debate multidisciplinar. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 

 

LITWIN, Edith (Org.). Tecnologia educacional: política, histórias e propostas. 

Porto Alegre: ArtMed, 1997(Biblioteca Virtual)   

 

Bibliografia Complementar 

 

 

Cengage Learning Edições. Introdução à educação a distância. São Paulo: 

Cengage Learning, 2016. (Biblioteca Virtual)   
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MACHADO, Dinamara Pereira; MORAES, Marcio Gilberto de Souza. Educação 

a distância: fundamentos, tecnologias, estrutura e processo de ensino e 

aprendizagem. São Paulo: Érica, 2015. (Biblioteca Virtual)   

 

MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. Educação a distância: uma visão 

integrada. São Paulo: Cengage Learning, 2007. (Biblioteca Virtual)   

 

ROSINI, Alessandro Marco. As novas tecnologias da informação e a 

educação a distância. São Paulo: Cengage Learning, 2007. (Biblioteca Virtual)   

 

RUHE, Valerie; ZUMBO, Bruno D.. Avaliação de educação a distância e e-

learning. Porto Alegre: Penso, 2013. (Biblioteca Virtual)   

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia de Ensino 

 

Ementa: 

O significado do ensino para a educação. Desenvolvimento do processo criativo. 

O ensino de psicologia, conteúdos, métodos, técnicas e procedimentos de 

ensino aprendizagem.  

 

Bibliografia Básica:  

 

FALK, Janus Anthoy. Tecnologia de Informação para gestão de custos e 

resultados no hospital. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MANAS, Antônio, Vico. Administração de sistema de informação: Como 

otimizar a empresa por meio do sistema de informação. 7. ed. São Paulo: Érica, 

2007. 

 

PERRENOUD, Philippe, THURLER, Monica Ghater. As Competências para 

Ensinar no Século XXI. Porto Alegre: ArtMed, 2002 (virtual) 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALVES, Júlia Falivene. Série Educação - Avaliação Educacional - Da Teoria à 

Prática. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (Biblioteca Virtual) 

 

GOMES, Luciano; org. RAMAL, Andrea. Série Educação - Psicologia da 

Educação. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (Biblioteca Virtual) 

 

PERISSÉ, Gabriel. A Arte de ensinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007 

(Biblioteca Virtual) 
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PERRENOUD, Philippe. Desenvolver Competências ou Ensinar Saberes. 

Porto Alegre: Penso, 2013 (Biblioteca Virtual) 

 

SALVADOR, César Coll. Psicologia do Ensino. Porto Alegre: ArtMed, 2015 

(Biblioteca Virtual) 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado em Prática de Ensino em Psicologia II 

 

Ementa: A integração entre psicologia e Educação a partir das relações entre 

dados colhidos e as novas tendências pedagógicas com ênfase no estudo sobre 

condições para a preparação de projetos de atuação pedagógica. Planejamento 

de ensino. Regência. 

 

Bibliografia Básica:  

 

BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 

estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

 

FIGUEIREDO, L.C. M. e SANTI, P.L.R. de. Psicologia, uma (nova) introdução; 

uma visão histórica da Psicologia como ciência. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2006.  

 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

(Biblioteca Virtual)  

 

Bibliografia Complementar 

 

 ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos - 

Concursos Enem Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. (Biblioteca 

Virtual)  

CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São 

Paulo: Saraiva , 2011. (Biblioteca Virtual) 

  

MARTINS, G. de A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Grupo GEN, 2008. (Biblioteca Virtual)  

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências 

Sociais. São Paulo: Saraiva, 2015. (Biblioteca Virtual) 

 

PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca 

Virtual) 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Ementa:  



183 

 

A disciplina aprofunda os critérios de produção de conhecimento enfatizando o 

seu aspecto lógico formal, orienta o aluno ao desenvolvimento teórico-prático, 

relevante para a área de formação, com o uso de conhecimentos básicos 

adquiridos ao longo do curso, definindo as etapas de elaboração da pesquisa e 

permitindo que o aluno escolha/confirme o tema que irá desenvolver bem como 

finalize a elaboração e apresente seu projeto de pesquisa. Orienta o uso das 

técnicas de pesquisa necessárias para a abordagem do objeto específico da 

área de formação e elaboração da monografia de conclusão de curso. 

 

Bibliografia Básica:  

 

ANDRADE, MM. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010.  

 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 

Pearson, 2007.  

 

PEREIRA, M.G. Artigos Científicos: como Redigir, Publicar e Avaliar. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Biblioteca Virtual)  

 

Bibliografia Complementar 

 

ACEVEDO CR, Nohara, JJ. Como fazer monografias: TCC, dissertações e 

teses, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. (Biblioteca Virtual)  

 

BAPTISTA, MN, Campos, DC. Metodologias Pesquisa em Ciências: análise 

quantitativa e qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. (Biblioteca Virtual) 

 

FERREIRA, MP. Pesquisa em Administração e Ciências Sociais: um guia 

para Publicação de Artigos Acadêmicos. Rio de Janeiro: LTC, 2015. (Biblioteca 

Virtual)  

 

LAKATOS, EM, Marconi, MA. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. (Biblioteca Virtual)  

 

MANZANO, ALNG, Manzano, MING. TCC - Trabalho de Conclusão de Curso: 

utilizando o Microsoft Word 2013. São Paulo: Saraiva, 2013. (Biblioteca Virtual)   
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