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 I - JUSTIFICATIVA  
 
 Em abril de 1999, a Comissão de Especialistas instituída pelo MEC para elaboração 
das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Psicologia divulgou uma minuta que acatava 
algumas das sugestões do Fórum Nacional de Entidades de Psicologia e que vinham de 
encontro às propostas da UFPR. Procurando superar alguns entraves, utilizou-se a minuta 
dos especialistas do MEC como base para a reestruturação curricular que foi implantada. 
Esse novo currículo tem sido avaliado no seu processo de execução e vários problemas já 
detectados merecem mudanças que serão definidos nessa proposta. 
 Desde a implantação do novo currículo muitos professores do Departamento de 
Psicologia se aposentaram, sem que houvesse a possibilidade de contratação de novos 
professores para todas as vagas. Essa situação dificultou o desenvolvimento de um 
currículo inovador que previa várias escolhas do aluno, com estágios em três áreas de 
atuação, várias disciplinas de pesquisa, uma carga horária elevada de optativas, seminários 
integradores, estágios básicos, que exigiam turmas menores, várias ofertas de disciplinas, 
acompanhamento de inúmeras práticas de alunos e um intenso trabalho coletivo entre os 
professores. 
 Dessa forma, em 2004 foi aprovado um ajuste que teve como objetivo apenas 
viabilizar o curso com o número de professores que havia restado. Eliminou-se quase 
metade da carga horária de disciplinas optativas, retirou-se a exigência de três estágios 
profissionalizantes no décimo semestre, foram simplificadas as exigências quanto às 
atividades complementares, foram eliminados os seminários integradores. Tratava-se, 
portanto, de uma ação emergencial. Assim, o colegiado continuou as discussões para o 
aperfeiçoamento do currículo. 
 Ainda em 2004, após intenso debate entre o MEC e o Fórum de Entidades de 
Psicologia, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Psicologia 
(Resolução n° 8 de 7 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Educação), mantendo os 
eixos estruturantes da minuta de 1999 que orientou o currículo vigente na UFPR. No 
entanto, essas Diretrizes eliminaram a segmentação da formação nos perfis de bacharel e 
psicólogo. Além disso, o MEC acrescentou a exigência de definição de ênfases na 
formação do psicólogo e, no mínimo, 4000 horas totais. 
 A partir da data de publicação das Diretrizes, todos os cursos de Psicologia do 
Brasil tiveram o prazo de dois anos para se adequarem às suas exigências. Portanto, esse 
prazo se esgota em 2006. 
 O colegiado do curso de Psicologia retomou as avaliações anteriores e realizou o 
trabalho de adequação às novas exigências do MEC, elaborando, ao mesmo tempo, 
proposta de aperfeiçoamento do trabalho que já vem sendo realizado com o atual currículo. 
 Após longas retomadas dos princípios e estratégias político-pedagógicas que 
fundamentam o funcionamento curricular em vigor, o colegiado consolidou essas bases já 
definidas e calcadas nos eixos estruturantes exigidos pelo MEC.  
 Segundo as diretrizes (artigo quinto), e de acordo com o currículo do Curso de 
Psicologia da UFPR vigente, “a formação em Psicologia exige que a proposta do curso 
articule os conhecimentos, habilidades e competências em torno dos seguintes eixos 
estruturantes: 

a) Fundamentos epistemológicos e históricos que permitam ao formando o 
conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do saber 
psicológico, desenvolvendo a capacidade para avaliar criticamente as linhas de 
pensamento em Psicologia. 



 3 

b) Fundamentos teórico-metodológicos que garantam a apropriação crítica do 
conhecimento disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes 
métodos e estratégias de produção de conhecimento científico em Psicologia;  

c) Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional, de forma a 
garantir tanto o domínio de instrumentos e estratégias de avaliação e de 
intervenção, quanto à competência para selecioná-los, avaliá-los e adequá-los a 
problemas e contextos específicos de investigação e ação profissional; 

d) Fenômenos e processos psicológicos, que constituem classicamente objeto de 
investigação e atuação no domínio da Psicologia, de forma a propiciar amplo 
conhecimento de suas características, questões conceituais e modelos explicativos 
construídos no campo, assim como seu desenvolvimento recente; 

e) Interfaces com campos afins do conhecimento para demarcar a natureza e a 
especificidade do fenômeno psicológico e percebê-lo em sua interação com os 
fenômenos biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral 
e contextualizada dos fenômenos e processos psicológicos; 

f) Práticas profissionais voltadas para assegurar um núcleo básico de competências 
que permitam a atuação profissional e a inserção do graduado em diferentes 
contextos institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de áreas 
afins.” 
 
Esses eixos, segundo a Resolução Nº.8, de 07 de maio de 2004 do Conselho 

Nacional de Educação que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em Psicologia, deverão ser decompostos em conteúdos curriculares e agrupados 
em atividades acadêmicas. As disciplinas que irão compor o currículo deverão estar 
organizadas em um núcleo comum e um núcleo específico com o objetivo de desenvolver 
conjuntos de competências e habilidades. As competências e habilidades do núcleo 
comum estabelecem “uma base homogênea para a formação no país” (Artigo 7°) e estão 
previamente definidas no documento das Diretrizes, nos Artigos 8º e 9º.  
 Além do conjunto de habilidades e competências definido para todos os cursos de 
graduação em Psicologia, o projeto de cada curso “envolverá um subconjunto de 
competências e habilidades dentre aquelas que integram o domínio das competências 
gerais do psicólogo na atualidade, que indicará quais são as suas ênfases curriculares” 
(Parágrafo 1º, Artigo 11).  O “subconjunto de competências definido como escopo de cada 
ênfase deverá ser suficientemente abrangente para não configurar uma especialização em 
uma prática, procedimento ou local de atuação do psicólogo” (Parágrafo 1º, Artigo 12). E 
“cada instituição deverá oferecer, pelo menos, duas ênfases curriculares que assegurem 
possibilidade de escolha por parte do aluno” (Parágrafo 3º, Artigo 11). 
 Assim, as ênfases já devem ser delineadas desde o início de cada curso. Todas os 
cursos de Psicologia desenvolverão habilidades e competências comuns acrescidas de 
outras referentes “às ênfases, que deverão ser aprofundadas com as disciplinas e atividades 
acadêmicas do núcleo específico”. Segundo o artigo quatorze das diretrizes, a organização 
do curso de Psicologia não deve conceber o núcleo comum e as ênfases como momentos 
estanques no processo de formação. E, ainda, as ênfases devem incorporar, também, 
estágios supervisionados. 
 Assim, em nossa proposta está prevista a realização de estágios específicos, que 
“incluirá o desenvolvimento de práticas integrativas das competências, habilidades e 
conhecimentos que definem cada ênfase proposta pelo projeto do curso”. 
 O currículo atual do curso de Psicologia da UFPR, por se pautar nos eixos 
estruturantes que constam das Diretrizes recém aprovadas, não necessitaria de 
reformulação, mas de um ajuste que o adaptasse a algumas novidades das Diretrizes e que 
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melhorasse o desempenho de suas finalidades. Porém, como houve alteração na carga 
horária total do curso foi necessário caracterizar a proposta de mudança como 
reformulação curricular (Res. n° 30/90-CEPE, Art.2° Item b).  
 Quanto à adaptação às Diretrizes é preciso eliminar o perfil de bacharel, definir 
ênfases e aumentar a carga horária total do curso, que inicialmente contemplava as 
exigências das Diretrizes, mas que sofreram diminuição com o ajuste realizado em 2004. 
 No projeto político-pedagógico do currículo vigente, algumas estratégias foram 
utilizadas para dar conta de uma formação que garanta a apropriação crítica do 
conhecimento disponível, na sua pluralidade de abordagens teórico-metodológicas, 
propiciando conhecimento das bases epistemológicas e históricas da construção dos 
saberes psicológicos e garantindo domínio de procedimentos para investigação científica e 
a prática profissional. Esses aspectos, que são dos eixos estruturantes das Diretrizes 
curriculares, orientaram uma organização do atual projeto da UFPR no sentido de garantir 
que os alunos possam conhecer diferentes pontos de vista a respeito do objeto, dos 
métodos e das práticas psicológicas, aprendendo a confrontá-las, reconhecendo suas 
possibilidades e limites na compreensão do fenômeno psicológico e da intervenção social. 
Dessa forma, os conteúdos do currículo em vigor foram organizados em torno de temas 
anuais, que a cada semestre são trabalhados por quatro abordagens teórico-metodológicas 
consideradas básicas – da Psicanálise, da Psicologia Behaviorista, da Psicologia Sócio 
Histórica e da Psicologia Fenomenológico-existencial – em diferentes disciplinas. Além 
disso, atualmente, os alunos têm a oportunidade de, em vários momentos, optar por uma ou 
outra abordagem em determinada disciplina, como é o caso de Estágio Básico III, Pesquisa 
I e II e estágios profissionalizantes do sétimo e oitavo semestres. 
 Essa estratégia de organização do currículo, por temas e disciplinas orientadas pelos 
eixos estruturantes e pelo conjunto de habilidades e competências a ser desenvolvido 
durante a formação, foi considerada positiva e deve se manter na proposta de reformulação 
que estamos encaminhando.  No entanto, se observou que: deve haver uma melhor 
distribuição das disciplinas dentro dos temas; esses temas precisam ser especificados; 
as ementas merecem ajustes; algumas disciplinas podem ser subdivididas dentro dos 
temas (pelas abordagens); algumas disciplinas devem ser eliminadas e seus conteúdos 
incorporados dentro das ementas de outras. 
 Definiu-se, também, que não é possível oferecer todas as oportunidades de opções 
para as disciplinas obrigatórias que existem hoje. Para isso, o corpo docente precisaria ser 
totalmente recomposto e paulatinamente ampliado. Verificou-se, ainda, que no tema do 
quarto ano, os estudantes estão adquirindo conhecimentos fragmentados a respeito dos 
contextos de intervenção psicológica, sendo necessária reorganização dos conteúdos 
distribuídos nas disciplinas. Por outro lado, eliminar um estágio no quinto ano, conforme o 
último ajuste realizado, não foi considerado adequado, pois os formandos necessitam de 
uma prática de intervenção supervisionada nas áreas do trabalho, da educação e da saúde 
que não têm oportunidade de realizar nos períodos anteriores. Todavia, a despeito do que 
se considere ideal nesse momento, essa redução deverá permanecer na proposta atual, até 
que haja a recomposição do corpo docente do Departamento de Psicologia, que hoje ainda 
se encontra com um número de professores efetivos aquém de nossas reais necessidades. 
No momento, não seria possível assimilar os impactos na carga horária semestral do plano 
departamental, caso implantássemos os estágios obrigatórios nas três áreas. 
 Quanto à disciplina de monografia, hoje obrigatória para todos, é previsto que o 
aluno desenvolva e defenda seu projeto em apenas um semestre, considerando-se que, após 
a participação em várias disciplinas de pesquisa, o aluno teria condições de elaborar sua 
monografia nesse período. No entanto, verifica-se que o estudante que consegue 
desempenhar bem a tarefa da monografia é aquele que é orientado anteriormente pelo 
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professor, fora dos horários de aula, muito antes de se matricular na disciplina. Portanto, 
deveria ser previsto, pelo menos, dois semestres específicos para a monografia. Sendo 
consolidada a idéia de que o trabalho da monografia é importante para todos os estudantes, 
tornou-se necessária mudança no que se refere ao caráter das disciplinas de             
Pesquisa - Estágio Básico III, Pesquisa I, Pesquisa II e Monografia I (optativa) e 
Monografia II. No currículo em vigor essas disciplinas estão divididas da seguinte forma: 
Estágio básico III, com grupos de dez, para todos os alunos e no início do curso; Pesquisa I 
e Pesquisa II, com dez alunos, no meio e final do curso, para o perfil do bacharel, quando 
os alunos geralmente se envolvem nos projetos dos professores nos laboratórios e núcleos 
de pesquisa; monografia I, optativa, que nem sempre pode ser oferecida; e monografia II, 
com cinco alunos para serem orientados a elaborar e desenvolver projetos de monografia 
defendidos ao final do semestre.  
 Quanto a algumas outras disciplinas, foi considerado interessante que se 
constituíssem como optativas de aprofundamento, com algumas alterações nas ementas. E, 
ainda, se propôs acréscimo de disciplinas no núcleo comum, que serão adiante 
especificadas, para permitir um conhecimento mais amplo no campo da saúde pública. 
 
 
II – ASPECTOS GERAIS DA MUDANÇA PROPOSTA 
 
1 - Quanto aos Temas: continuar os mesmos, com delineamentos mais claros, que serão 
definidos adiante. 
 
2 – Quanto aos Perfis: eliminar a divisão em dois perfis. A formação será apenas de 
Psicólogo (como exigência das Diretrizes Curriculares). 
 
3- Quanto à pluralidade de abordagens teórico-metodológicas: manter a leitura dos temas 
anuais por quatro abordagens centrais, ampliando-se o leque de interpretações conforme os 
temas anuais. Portanto, aqui não haverá mudança de fundamento, mas adequação desse 
princípio na distribuição das disciplinas e conteúdos de ementas. 
 
4 – Explicitar as ênfases do currículo: em pesquisa; e em promoção da saúde em três áreas 
de atuação – saúde, educação e trabalho. Essas ênfases já estão delineadas no currículo 
atual, através de conteúdos e estratégias de ensino que desenvolvem as competências e 
habilidades específicas. Elas serão explicitadas na reformulação que está sendo proposta.  
 
5 – O currículo passará a ser organizado em Núcleo Básico e Núcleo de 
Aprofundamento. 
 O Núcleo Básico inclui as disciplinas obrigatórias para todos os alunos do curso e 
desenvolve as habilidades e competências definidas no documento das diretrizes 
curriculares consideradas como um núcleo comum para todas as universidades brasileiras. 
Porém, além das habilidades e competências do núcleo comum a todas as universidades, o 
Núcleo Básico da UFPR já introduz um subconjunto de habilidades e competências 
específicas, referentes às ênfases da UFPR. Elas são também obrigatórias para todos os 
estudantes, incluindo os estágios supervisionados. A escolha de uma ou outra ênfase será 
apenas no que concerne ao aprofundamento nessas ênfases, que ocorrerá com a 
possibilidade de escolha de disciplinas optativas e atividades complementares do 
Núcleo de Aprofundamento.  
 No Núcleo Básico, apenas na disciplina “Estágio em Psicologia e Saúde: Triagem”, 
do oitavo semestre, os alunos se inscreverão com os supervisores disponíveis, conforme 
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sua abordagem teórico-metodológica,  para desenvolverem atividades de triagem no 
Centro de Psicologia Aplicada da UFPR, em grupos de 6 a 8 alunos, para cada uma hora de 
supervisão. Assim, as disciplinas do Núcleo Básico da UFPR pretendem desenvolver 
habilidades e competências comuns a todos os cursos de Psicologia e aquelas 
específicas à UFPR (referentes às ênfases). 
 
6 – Quanto aos estágios: a) As disciplinas do currículo atual ‘Estágio Básico I: atuação do 
psicólogo’ e ‘Psicologia e Sociedade’ serão reunidas na disciplina teórico-prática “A 
Psicologia como ciência e profissão”; b) os estágios profissionalizantes de quinto ano 
(nono e décimo semestres) continuarão sendo obrigatoriamente realizados em duas áreas, 
conforme opção entre três disciplinas ofertadas, no entanto, com sua carga horária total 
aumentada, em relação ao atual currículo,  de 600 para 900 horas de estágios, a serem 
divididas em 225 horas semestrais para cada um dos dois estágios escolhidos. Essa 
configuração nos permitirá, futuramente, caso os recursos humanos disponíveis sejam 
suficientes, ajustar os estágios profissionalizantes para três estágios obrigatórios nas três 
áreas (educação, saúde e trabalho), com 150 horas semestrais cada, sem alterar a carga 
horária total hoje proposta para os estágios (900 horas); c) as disciplinas do bacharelado no 
currículo atual – Estágio em Pesquisa I e II - serão disciplinas optativas, a saber, Pesquisa I 
e Pesquisa II. 
 
7 – Quanto à monografia: a disciplina Monografia II do currículo atual se desdobrará em 
Monografia I e II, em dois semestres consecutivos. 
 
8 – Quanto à articulação entre teoria e prática: durante todo o curso, propõe-se que 
determinadas disciplinas (muitas que já previam uma parte teórica e outra prática) 
disponibilizem horas para atividades fora de sala de aula, as quais serão computadas 
somente para os alunos, como tempo de trabalho independente (como acontece nos 
estágios supervisionados). No entanto, estas disciplinas não podem se caracterizar como 
estágios em Psicologia, porque estes constituem práticas supervisionadas em pequenos 
grupos que, se tornaram inviáveis para o Departamento de Psicologia há alguns anos. 
Assim, serão realizadas atividades orientadas e discutidas em sala de aula como pontos de 
partida para problematizações, estudo de casos e teorizações, podendo ser realizadas sem 
supervisão direta individualizada (como acontece nos estágios). 
 
9 – Quanto às optativas: o elenco atual será mantido apenas com aquelas disciplinas que 
desenvolvem competências e habilidades relacionadas às duas ênfases do Curso de 
Psicologia da UFPR. Outras disciplinas foram acrescentadas, com o mesmo objetivo de 
aprofundamento em uma das ênfases definidas. Para fins de equivalência na adaptação 
curricular dos estudantes que entraram nos anos anteriores a essa reformulação, devem ser 
aceitas todas as disciplinas optativas já cursadas pelos estudantes, no entanto passa a haver 
exigência do mesmo número de horas totais de optativas do currículo reformulado. 
 
10 – Quanto às atividades complementares: se mantêm as atividades de pesquisa, extensão, 
monitoria, estágios não obrigatórios, cursos e congressos, dentre outras, como atividades 
complementares, da mesma forma que no currículo atual. Porém elas devem se constituir 
como formas de aprofundamento nos conteúdos e técnicas que desenvolvem habilidades 
e competências relacionadas às ênfases do curso de Psicologia da UFPR. Para os alunos 
que ingressaram no curso nos anos anteriores a essa reformulação, todas as horas de 
atividades complementares já realizadas dentro dos padrões exigidos pelo currículo atual 
devem ser contadas para preenchimento do número de horas totais do currículo 
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reformulado. Essas atividades continuam respeitando as normas da Universidade Federal 
do Paraná, segundo a resolução n°. 70/04-CEPE.  
 
11 – Quanto aos pré-requisitos: serão instituídos pré-requisitos para algumas disciplinas. 
Na forma atual, objetivamente se pressupõe pré-requisitos, mas não há uma exigência 
formal. Então, obriga-se a uma orientação acadêmica individualizada inviável para o atual 
número de docentes. Muitos estudantes não periodizados ou em disciplinas optativas têm 
dificuldades para acompanhar determinados conteúdos que exigem conhecimentos 
anteriores. Essa situação provoca inúmeros trancamentos de matrícula ou dificulta o 
cumprimento dos programas pelos professores, que se obrigam a retomar conteúdos que a 
disciplina que estão ministrando pressupunha que os estudantes tivessem estudado.  
 
12 – Quanto à distribuição das disciplinas por semestre: há várias modificações propostas, 
se referindo à adequação dos conteúdos dentro dos temas, ampliação da carga horária da 
abordagem fenomenológica existencial que estava defasada dentro do currículo vigente, 
redistribuição de cargas horárias e adequação de ementas, fundindo ou separando 
disciplinas. Assim, muitas disciplinas foram também renomeadas para melhor expressarem 
que se referem aos conteúdos de determinada abordagem ou área de atuação dentro do 
tema definido para cada período (ou ano do curso). 
 
 
III – FORMATAÇÃO DO CURRÍCULO REFORMULADO 
 
 
1 - FUNDAMENTOS E ESTRATÉGIAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 
 
 O currículo do curso de Psicologia da UFPR está, hoje, organizado por temas 
anuais que, de forma horizontal, em cada semestre, orientam os conteúdos que são 
apresentados nas diferentes disciplinas. Esses temas são explorados por quatro pontos de 
vista teórico-metodológicos que foram considerados centrais: da Psicologia 
Fenomenológico-existencial; da Psicologia Sócio Histórica; da Psicologia Behaviorista; e 
da Psicanálise. Além dessas abordagens, em alguns temas se inserem, também, outras 
contribuições teóricas importantes. 
 Verticalmente é possível visualizar o desenvolvimento de cada estrutura teórica 
considerada central, as técnicas e a ética profissional atravessando todo currículo. A 
reformulação que está sendo proposta consolida esse formato. 
 O currículo por temas tem a finalidade de produzir um sentido mais claro, para os 
alunos, a respeito dos estudos que realizam em cada período do curso. 
 Os temas garantem que o aluno se aproprie das múltiplas interpretações do 
fenômeno psicológico e da diversidade de formas de intervenção em diferentes contextos 
sociais, sem perder de vista a totalidade da vida social e do sujeito. Além disso, permite 
abarcar campos do conhecimento que foram se delineando na história da Psicologia (como 
ciência e profissão) de forma mais integrada, dando oportunidade para que o estudante 
perceba os confrontos teórico-metodológicos, as articulações e superposições de diferentes 
saberes. Esses campos se referem à Psicologia do Desenvolvimento, da Aprendizagem e da 
Personalidade, à Psicologia Social, à Psicologia Organizacional e do Trabalho, à Psicologia 
da Educação e Escolar, à Psicopedagogia, à Psicologia da Saúde e as Teorias e Técnicas 
Psicoterápicas, além dos aspectos instrumentais da prática de investigação e intervenção 
profissional que estão vinculadas a determinados campos específicos, como é o caso da 
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Psicometria, das técnicas de exame projetivos, dos exames clínicos e da análise de formas 
expressivas verbais e não-verbais.  
 Os estudantes terão acesso a esses campos específicos que se consolidaram na 
história da ciência e da prática da Psicologia a partir das abordagens que percorrem todo o 
currículo, respeitando os temas de cada ano. 
 A opção por esse formato do currículo se deve ao fato de que o estudante precisa 
compreender que esses campos não se constituíram à parte de discussões teóricas mais 
amplas. As concepções de desenvolvimento, aprendizagem, personalidade, relações 
intersubjetivas, grupais, organizacionais e institucionais não se deram fora dos referenciais 
teóricos e sistemas de pensamento que articulam vários aspectos do psiquismo humano. E 
o estudante precisa compreender que esses sistemas que se especializam em estudar esse 
ou aquele aspecto do psiquismo ou do comportamento humano surgem em determinados 
contextos históricos, quando articulam e confrontam idéias, problematizando e 
respondendo a demandas de épocas e espaços específicos. 
 Atualmente não existe divergência a respeito de que o ser humano se constitui, 
necessariamente, na dialética entre o biológico e o social, em cujo interior o seu psiquismo 
se estrutura como mediação. Assim, o homem se desenvolve, aprende e se constitui como 
personalidade. Porém, há diferentes explicações sobre a articulação desses aspectos na 
constituição do sujeito.  
 Na sua História, como unidade dialética entre gênero e particularidade, o ser 
humano se emociona, produz e dá sentido a si e ao mundo, se relaciona, sofre, gera 
sofrimentos, se transforma e transforma as circunstâncias de vida no planeta. Mas as 
interpretações desses processos pelas Ciências Humanas e pela Filosofia são diversas. 
Aliados a elas, as ciências naturais também elaboram inúmeras indagações e explicações 
polêmicas. 
 E porque as interpretações são diversas na ciência? Que garantias os diferentes 
sistemas teóricos podem oferecer para as intervenções e pesquisas em Psicologia? Com 
que limites, possibilidades, lacunas, dúvidas, cada tentativa de explicação dos problemas 
psicológicos se depara? Que tipo de contribuição de uma e outra abordagem pode trazer 
avanços para a compreensão de problemas concretos do sujeito psicológico nos pontos 
críticos de cada abordagem? 
 Os estudantes devem estar atentos a essas e outras indagações durante a discussão 
dos temas em cada disciplina, através do diálogo com os professores-pesquisadores, nas 
práticas e reflexões que terá que desenvolver sob diferentes enfoques. Essa estrutura do 
currículo pretende desenvolver, principalmente, aspectos referentes a atitudes e valores que 
estão embasando as ênfases definidas, exigindo dos formandos: investigação permanente; 
crítica ao que lhes é transmitido; compreensão da veracidade provisória e parcial da 
ciência; diálogo e confronto teórico-metodológico na leitura e definição dos problemas; 
compromisso com a transformação social. 
 Portanto, não se pretende formar profissionais que desde o início do curso tomem 
partido de uma outra interpretação do fenômeno psicológico, especializando-se nessa ou 
naquela visão ou área de atuação. Nessa reformulação foram eliminadas as escolhas 
prematuras dos estudantes em relação a abordagens ou contextos de intervenção.  
 No currículo em vigor, ao contrário do que se desejava, as escolhas de disciplinas 
obrigatórias (por abordagem, campo do conhecimento ou área de atuação) desde o terceiro 
semestre, além de sobrecarregar o corpo docente, trazia enrijecimento dos alunos que 
passavam a priorizar, prematuramente, uma ou outra abordagem, eliminando o exercício 
do diálogo, do confronto e da atitude crítica em relação ao conhecimento que constroem e 
do qual se apropriam. 
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 Está definido nos eixos estruturantes do currículo que o formando deve ser capaz 
de: “avaliar criticamente as linhas de pensamento em Psicologia; se apropriar criticamente 
do conhecimento disponível; ter competência para avaliar selecionar e adequar 
instrumentos de acordo com problemas, contextos e referenciais teórico-metodológicos; e 
deve saber demarcar a natureza e a especificidade do fenômeno psicológico, percebendo 
sua interação com os fenômenos biológicos, humanos e sociais, assegurando uma 
compreensão integral e contextualizada dos fenômenos e processos psicológicos”. 

 Para que esses eixos estruturantes sejam respeitados é preciso que o estudante 
saiba, desde o início do curso, de que ponto de vista mais amplo (em termos de sistema de 
pensamento científico e filosófico) se está interpretando os diferentes aspectos 
problematizados no campo diverso da ciência psicológica, de forma crítica e profunda. A 
apresentação dos conteúdos pela especificidade dos campos de estudo da Psicologia é 
importante (e isso será garantido pela organização do currículo em temas) desde que o 
aluno possa compreendê-los dentro dos contextos teórico-metodológicos mais amplos, 
conhecendo a resposta a problemas específicos (do desenvolvimento, da aprendizagem, da 
personalidade, dos processos grupais etc.) na totalidade dos arcabouços teóricos de cada 
abordagem. O estudante pode, também, visualizar a que demandas sociais as teorias se 
submetem ao problematizarem a realidade em cada momento histórico; e, ainda, analisar 
que novas demandas sociais as teorias produzem, pois ao se instituírem como verdades 
científicas geram representações dos seres humanos e de suas relações. 
 A organização do currículo por temas anuais pretende garantir que o projeto do 
curso esteja firmemente orientado em torno dos eixos estruturantes estabelecidos nas 
Diretrizes curriculares, mantendo o caráter de uma formação plural e generalista. 
 
2 – TEMAS E DISCIPLINAS PROPOSTOS NA REFORMULAÇÃO CURRICULAR 
 

2.1 – PRIMEIRO ANO (primeiro e segundo semestres) 
  

No primeiro ano do curso, o tema se refere aos Fundamentos Históricos e 
Epistemológicos da Psicologia e suas Interfaces com outros campos do conhecimento. 
 No primeiro semestre os estudantes devem conhecer a história das idéias 
psicológicas, suas bases epistemológicas, o debate científico na constituição das diferentes 
abordagens consideradas centrais. Devem ainda conhecer a história da inserção 
profissional do psicólogo no Brasil, bem como a história dos cursos de formação de 
psicólogo e as possibilidades e compromissos atuais da psicologia, tendo a oportunidade de 
- entrevistando, visitando, observando, discutindo e lendo textos com a supervisão do 
professor - conhecer o que é a Psicologia (como ciência e profissão) em Curitiba e no 
Brasil, nas suas diferentes versões teórico-metodológicas, mas sob o ponto de vista de uma 
mesma ética profissional.  
 São, também, apresentados alguns saberes afins à Psicologia, que permitem a 
compreensão histórica da construção do conhecimento sobre os seres humanos, tanto na 
dimensão das relações humanas, como dos aspectos biológicos do funcionamento mental. 
Essas disciplinas – Antropologia, Filosofia e Neuroanatomia – possibilitam que o estudante 
de psicologia conheça o debate histórico que se estabelece em outros campos afins ao da 
Psicologia, para conhecer as inúmeras facetas dos estudos dos seres humanos nas suas 
relações. 
 Dentro das finalidades do tema, alguns problemas devem orientar as ementas das 
diferentes disciplinas afins: Que sistemas de pensamento se constituíram na história das 
ciências humanas e sociais? Quais as suas bases epistemológicas? Como constituíram seus 
objetos e métodos? Que sistemas de pensamento são capazes de analisar a realidade na 
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contemporaneidade? Como diferentes saberes se articulam com e se diferenciam da 
Psicologia? Que abordagens teóricas são básicas no campo dos conhecimentos afins à 
Psicologia? 
 No segundo semestre, ainda sob o mesmo tema, as disciplinas devem dar 
continuidade à história das idéias psicológicas, mas aprofundando os fundamentos 
históricos e epistemológicos de cada uma das quatro abordagens consideradas centrais – 
Psicologia Fenomenológico-existencial, Psicologia Sócio Histórica, Psicologia 
Behaviorista e Psicanálise. Cada disciplina introdutória dessas abordagens deve 
caracterizar seus fundamentos históricos e epistemológicos, contextualizando o debate 
científico e filosófico no qual se insere a obra dos principais autores em cada época. Os 
estudantes devem conhecer as diferentes abordagens desde o surgimento de suas bases 
(localizando suas origens e pontos de corte) até o seu desenvolvimento como um sistema 
de pensamento, com os seus desdobramentos nos dias atuais.  
 Cada abordagem deve explicitar, ainda, o seu objeto e os métodos que constitui 
para estudá-lo, apresentando como, historicamente, esse objeto e métodos se modificaram, 
dando origem a outras teorias e/ou acrescentando categorias teóricas que lhe dão novas 
possibilidades de análise. Pretende-se caracterizar a diversidade de pontos de vista também 
dentro de cada abordagem, fazendo o estudante compreender que nenhum sistema de 
pensamento científico é acabado e definitivo. 
 O estudante deve concluir as disciplinas do primeiro ano sendo capaz de confrontar 
e correlacionar as diferentes teorias, métodos e instrumentos de investigação do fenômeno 
psicológico, apreciando suas possibilidades e limites na resposta a problemas específicos.  
Ele deve identificar a origem e o desenvolvimento de cada abordagem, seus autores 
principais, seu objeto e métodos de investigação na contemporaneidade. E, ainda, conhecer 
as bases filosóficas e os sistemas de pensamento a que se filiaram nas suas origens, com 
quais se articulam atualmente, tanto no campo das ciências humanas como das ciências da 
natureza.  
 Complementando e dando suporte para a análise das interfaces da Psicologia com 
outros campos do conhecimento, são apresentados os conteúdos básicos da genética e da 
neurofisiologia. 
 Assim, a reformulação que está sendo proposta se refere, basicamente, a algumas 
modificações nas ementas, cargas horárias e distribuição de disciplinas. Mas há, também, 
eliminação de algumas disciplinas e acréscimo de outras dentro dos temas. 
  Melhor especificando, as modificações no primeiro e segundo semestres são: 
 
 - Adição dos conteúdos das disciplinas ‘Psicologia e Sociedade’ com os de 
‘Atuação do Psicólogo’ na disciplina de “A psicologia como ciência e profissão”, com 02 
horas de trabalho em sala e 04 fora de sala; 
 
 - disciplinas introdutórias às abordagens (no segundo semestre) mudam de nome e 
acrescentam mais uma hora para aprofundar a questão epistemológica (dado que a 
disciplina de epistemologia é retirada do currículo) 
 
 - a disciplina ‘genética e evolução’, que estava no quarto semestre, passa para o 
tema do primeiro ano (segundo semestre). 
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2.2 - SEGUNDO ANO (terceiro e quarto semestres) 
  

No segundo ano do curso de Psicologia (terceiro e quarto semestres) o tema é 
Desenvolvimento, aprendizagem e personalidade. Nesse momento, cada abordagem 
considerada central (Psicologia Fenomenológico-existencial, Psicologia Sócio Histórica, 
Psicologia Behaviorista e Psicanálise) apresenta as categorias teóricas que permitem 
explicar ou compreender a constituição do sujeito psicológico. Cada abordagem terá dois 
semestres para delinear como se estrutura, se desenvolve e se constitui esse sujeito. 
Algumas abordagens teóricas pressupõem uma gênese desse processo, uma articulação 
entre desenvolvimento e aprendizagem e procuram explicar o desenvolvimento das 
funções psicológicas. Outras priorizam a aprendizagem ou não têm o desenvolvimento, a 
aprendizagem ou a articulação entre as funções psicológicas como centrais, mas explicam, 
de alguma forma, a constituição da personalidade, a estrutura e o funcionamento do 
psiquismo humano. 
 Além das quatro abordagens centrais, assim como no currículo atual, tem-se a 
Neuropsicologia (terceiro semestre) e a Psicologia Genética de Jean Piaget (quarto 
semestre) como teorias relevantes dentro do tema tratado no segundo ano. 
 Apresentam-se, ainda no tema do segundo ano do curso, as disciplinas de 
Psicopatologia I (terceiro semestre), Psicopatologia II (quarto semestre) e Pessoas com 
Necessidades Especiais I (quarto semestre) que trazem a reflexão sobre os problemas 
relacionados a deficiências, distúrbios e sofrimentos mentais que fazem parte do processo 
de constituição de determinados sujeitos, que estão presentes no desenvolvimento, nos 
processos de aprendizagem e nas configurações da personalidade. Foram incluídos alguns 
modelos teóricos que problematizam conceitos como de deficiência, doença mental, desvio 
ou distúrbio de comportamento. 
 Na disciplina de Psicopatologia I o estudante terá conhecimento das formas de 
constituição dos transtornos mentais como diferença (e não como doença) e dos novos 
paradigmas das práticas substitutivas ao modo asilar de tratar esses transtornos. Portanto, a 
disciplina se refere ao estudo de modelos de compreensão dos distúrbios mentais como 
uma forma específica de constituição subjetiva que não pode ser explicada pela simples 
descrição de quadros nosológicos. Essa disciplina servirá de base para as disciplinas de 
Psicologia e saúde I e III (sétimo e oitavo semestres) quando os estudantes estudarão os 
procedimentos de intervenção nos novos Sistemas de Saúde Mental implantados no país. 
 Na disciplina de Psicopatologia II os estudantes terão conhecimento do paradigma 
da psiquiatria clássica, baseado no modelo médico, que classifica a constituição subjetiva 
dos transtornos mentais como doença, descrevendo sintomas, prescrevendo medicamentos 
e formas de tratamento médico. Essa maneira de compreender esses transtornos precisa ser 
do conhecimento dos psicólogos para que este saiba dialogar e intervir em equipes 
multiprofissionais de forma competente e crítica. O complemento dessa disciplina se dá no 
quarto ano (sétimo semestre), quando no tema referente aos ‘contextos de intervenção’, os 
alunos estudarão as situações em que se administram psicofármacos, suas formas de 
atuação no organismo e no comportamento humano, seus fundamentos, suas possibilidades 
e precauções. Essa disciplina, que atualmente é oferecida como optativa, na reformulação 
proposta passa a ser obrigatória, mas com 2 horas aula semanais, ao invés de 4 horas. 
 Na disciplina ‘Pessoas com Necessidades Especiais I’ se enfocará aspectos do 
desenvolvimento e da aprendizagem de pessoas com necessidades especiais, suas 
possibilidades e limites nas sociedades contemporâneas. 
  Todas as diferentes abordagens do tema do segundo ano devem possibilitar a 
observação, a experimentação, o exame clínico, o acompanhamento de situações ou o 
estudo de casos, articulando teoria e prática de investigação. 
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 Além disso, neste segundo ano de curso, se introduzirá disciplinas que permitirão o 
melhor desempenho em atividades de pesquisa nos laboratórios e núcleos de pesquisa do 
Departamento de Psicologia e nas disciplinas optativas. A Metodologia de Pesquisa I (no 
terceiro semestre) abordará as metodologias calcadas em epistemologias quantitativas, que 
servem de base para as pesquisas que buscam medir fenômenos. Metodologia de Pesquisa 
II (no quarto semestre) abordará as metodologias de pesquisa calcadas em epistemologias 
qualitativas, servindo de base para as pesquisas que buscam a compreensão de processos 
psicológicos. Pertencem ainda a esse segundo ano do curso as disciplina de Bioestatística 
(também no terceiro semestre) e Avaliação Psicológica I (no quarto semestre), que 
apresentará conteúdos da Psicometria, estudando as formas de construção, de validação e 
de análise dos testes em Psicologia.  
 

2.3 – TERCEIRO ANO (quinto e sexto semestres) 
 

 O tema do terceiro ano é Grupos, Organizações, Comunidades e Cultura. Nesse 
momento cada abordagem considerada central, aliada ou não a outras perspectivas teóricas, 
estará discutindo a questão da constituição do sujeito, dando-se ênfase à questão de como o 
ser humano encontra-se atravessado pela cultura e pelas instituições, constituindo-se como 
parte da dinâmica dos grupos, das organizações e das comunidades. Serão abordados os 
processos subjetivos nas práticas institucionais, na interpretação sistêmica das 
organizações, na autogestão coletiva das comunidades, nos grupos de desenvolvimento 
pessoal e de psicoterapia. 
 Na disciplina ‘Pessoas com Necessidades Especiais II’ serão abordados os 
processos subjetivos nas práticas institucionais, nas organizações e grupos que atendem 
pessoas com necessidades especiais, discutindo-se os procedimentos adequados de 
promoção da saúde.  
 Espera-se que os estudantes se apropriem de instrumentos de diagnóstico, de estudo 
da realidade, de estratégias de planejamento e de ação em cada abordagem estudada. 
 Acrescentam-se, para além do tema, duas disciplinas de avaliação psicológica – 
Avaliação Psicológica II (quinto semestre) e Avaliação Psicológica III (sexto semestre), 
que devem promover estudos de instrumentos de avaliação, suas especificidades, 
limitações, normatizações e usos em laudos e perícia psicológica.  
 E, ainda, no quinto semestre, quando já se delineiam algumas formas de 
intervenção diagnóstica, se inclui uma disciplina que suscita o debate sobre a ética 
profissional, aprofundando os conhecimentos sobre a regulamentação e fiscalização da 
profissão iniciados no primeiro semestre do curso na disciplina de ‘A Psicologia como 
ciência e profissão’. 
 

2.4 – QUARTO ANO (sétimo e oitavo semestres) 
 

 O tema do quarto ano é ‘Contextos de Intervenção em Saúde, Educação e 
Trabalho’, tendo como finalidade a promoção da saúde em todos esses contextos. Mesmo 
quando o tratamento da situação é clínico, o que se objetiva é a promoção da saúde, não se 
pressupondo a cura de uma doença na intervenção psicológica. O nível em que se trabalha 
é sempre o da re-significação e da mudança do comportamento.  
 Nesse momento, não são mais as abordagens, mas os contextos de intervenção 
profissional que irão orientar as disciplinas. Naturalmente que as formas de intervenção 
serão orientadas por referenciais teórico-metodológicos estudados até o terceiro ano e que 
se especializam de acordo com as áreas de atuação. Os professores que ministrarem essas 
disciplinas deverão explicitar os fundamentos das práticas que propõe. Porém, o que se 
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pretende é apresentar, inicialmente, de forma ampla e crítica, as diferentes áreas de atuação 
da Psicologia, com suas histórias e delimitações das relações e estruturas sociais onde se 
inserem. Isso será feito pelas disciplinas da Educação, Trabalho e Saúde I. Nas demais 
disciplinas de cada área se apresentarão as teorias e as técnicas de intervenção em 
diferentes contextos. 
 A exceção em relação à especificidade da abordagem se dará apenas nas disciplinas 
de ‘Psicologia e Saúde II’ (sétimo semestre) e ‘Psicologia e Saúde: triagem’ (oitavo 
semestre) que se referem ao contexto do trabalho com psicoterapias. No sétimo semestre os 
estudantes terão a teoria da técnica em três disciplinas obrigatórias para todos - Psicologia 
e saúde II A (abordagem fenomenológico-existencial); Psicologia e Saúde II B (abordagem 
Behaviorista); e Psicologia e Saúde II C (abordagem psicanalítica). No oitavo semestre, na 
disciplina “Estágio em Psicologia e Saúde: Triagem” (vide regulamentação de estágio em 
anexo), todos os estudantes serão distribuídos em grupos de 06 a 08 alunos, pelos 
supervisores das três diferentes abordagens, para que realizem trabalho de triagem 
supervisionada no Centro de Psicologia Aplicada da UFPR. 
  Na disciplina ‘Psicologia e Saúde I’ será apresentado o sistema único de saúde 
(SUS), sua história, seus fundamentos básicos.  O professor traçará a nova configuração 
dos sistemas de saúde mental, articulado ao SUS, que surge a partir das conquistas da luta 
antimanicomial e institui sistemas substitutivos das formas asilares de tratamento da 
loucura. Discutirá, ainda, a questão da dimensão subjetiva em qualquer processo de 
adoecimento somático, concernente ao sujeito que adoece, à família, aos profissionais e às 
instituições de saúde. O estudante deverá aprender como o psicólogo trabalha essa 
dimensão subjetiva com e nas equipes de saúde. 
 Na ‘Psicologia e Saúde III’ o aluno realizará diagnóstico institucional no sistema de 
saúde público, nos níveis primário, secundário ou terciário. 
 Quanto à Educação, as disciplinas I e II são amplas e traçam o campo de atuação 
em educação formal e não-formal, discutindo o sistema de educação brasileiro, os ideários 
pedagógicos, a educação popular e não-formal administrada pelo Estado ou empresas 
Privadas, a constituição histórica da psicologia da educação e da psicologia escolar e as 
formas de atuação com os grupos populares. Na disciplina III, os contextos abordados 
serão a escola e a educação não-formal e popular. Com relação ao contexto escolar, 
pretende-se que o aluno aprenda a realizar o diagnóstico institucional, apresentar propostas 
de intervenção e conhecer as técnicas de trabalho junto aos diferentes segmentos sociais 
que compõem a escola. Nos contextos da educação não-formal e popular, pretende-se que 
o aluno aprenda a realizar o diagnóstico das situações de ensino-aprendizagem nos espaços 
onde eles acontecem, apresentando propostas de intervenção junto aos diferentes 
segmentos sociais que compõem o universo estudado. 
 Quanto à área do Trabalho, na disciplina I são traçadas as formas como se 
organizam as relações de trabalho na História e na sociedade capitalista atual e as 
intervenções históricas do psicólogo e da Psicologia nesse âmbito. A disciplina II aborda a 
Psicologia nas organizações empresariais; a III aborda a intervenção psicológica nas 
organizações de trabalhadores. Todas as duas tratam, principalmente, das formas de gestão 
de pessoas (a heterogestão, a cogestão e a autogestão). A disciplina IV tratará 
especificamente dos sofrimentos causados pelas relações de trabalho, pelo desemprego e 
pelas relações contratuais da vida urbana. Nessa disciplina o aluno deverá aprender a 
intervir em situações de sofrimento e de risco de vida, no sentido da melhoria da qualidade 
das relações na cidade e da promoção da saúde na vida coletiva.  
 Acrescenta-se, no sétimo semestre, a disciplina de psicofarmacologia, como forma 
de intervenção psiquiátrica que se articula com as formas de intervenção do psicólogo no 
sistema de saúde mental. 
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 Por fim, é tarefa dos alunos durante esse quarto ano de curso, elaborar, executar e 
defender seu projeto de monografia. As disciplinas de Monografia I e Monografia II se 
referem a essas tarefas. Os estudantes são orientados em grupos de cinco estudantes por 
cada orientador. 
 

2.5 – QUINTO ANO (nono e décimo semestres) 
 

 O tema desse ano é a Atuação do Psicólogo na Saúde, na Educação e no 
Trabalho. 
 Nesse momento, os estudantes desenvolvem práticas de estágio supervisionado 
(conforme regulamentação em anexo) de 15 horas em duas das três áreas ofertadas, 
conforme sua opção. As disciplinas são semestrais, mas as práticas do nono semestre têm 
continuidade no décimo semestre. Os grupos de supervisão são de quatro estudantes em 
todas as áreas. 
 
3 – ESTRUTURA DO CURRÍCULO 
 

3.1 NÚCLEO BÁSICO OBRIGATÓRIO 
 

 O núcleo básico obrigatório do currículo do Curso de Psicologia da UFPR se 
constitui de disciplinas que têm a finalidade de desenvolver um conjunto de competências 
e habilidades que somam dois subconjuntos: um deles comum a todos os cursos de 
psicologia do Brasil (definido nas Diretrizes Curriculares); mais o outro que se refere ao 
subconjunto de competências e habilidades das ênfases definidas pela UFPR. Os dois 
subconjuntos serão abaixo especificados. 
 
 

3.1.1 SUBCONJUNTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADE COMUNS A 
TODOS OS CURSOS DE PSICOLOGIA (definidas nas Diretrizes Curriculares dos 
Cursos de Graduação em Psicologia) 
 
 - Competências: 
 

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 seus agentes sociais. 
c) identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar 

projeto, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características 
da população-alvo; 

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 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 
sócio-culturais dos seus membros; 
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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 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 idéias em público; 
o) saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, 

assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional.”(artigo oito) 
 
 – Habilidades: 

“As competências básicas devem se apoiar nas habilidades de: 
a) levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais 

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

b) ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área de Psicologia; 
c) Utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação 

científica; 
d) planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em 

diferentes contextos; 
e) analisar, descrever e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes 

primárias de acesso a estados subjetivos; 
f) utilizar recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e 

apresentação de dados para a preparação das atividades profissionais em 
Psicologia.”(artigo nove) 

 
 

3.1.2 SUBCONJUNTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DAS ÊNFASES 
DEFINIDAS PELO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFPR 
 
- DA ÊNFASE EM PESQUISA 

 
– Competências.  

Ao final do curso o aluno deve ser capaz de: 
a) planejar diagnóstico que subsidie a atuação profissional, produzindo conhecimento 

sobre a realidade; 
b) articular teoria e prática, ação e investigação; 
c) problematizar a realidade e realizar pesquisas comprometidas com a transformação 

social; 
d) articular o saber popular ao saber científico; 
e) rever constantemente sua relação com o saber; 
f) trabalhar coletivamente e de forma interdisciplinar, demarcando a contribuição da 

Psicologia; 
g) guiar-se por princípios éticos na relação com o saber, com os colegas, com a 

Universidade e com a comunidade; 
h) analisar textos, casos e interpretar situações problema; 
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i) elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa em Psicologia; 
j) redigir Relatórios de pesquisa; 
k) redigir textos científicos e artigos; 
l) confrontar e correlacionar teorias, métodos e instrumentos de investigação; 
m) definir as bases epistemológicas das teorias que utiliza;  
n) apreciar as possibilidades e limites das teorias para fornecer respostas a problemas 

específicos. 
 
 

 - Habilidades (que já constam nas Diretrizes curriculares). 
 Ao final do curso os alunos devem ter desenvolvido as habilidades de: 

a) “levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais 
técnicos e outras fontes especializadas através de meios convencionais e 
eletrônicos; 

b) ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área de Psicologia; 
c) Utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação 

científica; 
d) planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em 

diferentes contextos; 
e) analisar, descrever e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes 

primárias de acesso a estados subjetivos; 
f) utilizar recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e 

apresentação de dados para a preparação das atividades profissionais em 
Psicologia.”(artigo nove das Diretrizes curriculares) 

 
- DA ÊNFASE EM PROMOÇÃO DA SAÚDE (NAS ÁREAS DO TRABALHO, 
EDUCAÇÃO E SAÚDE) 

 
 – Competências  
Ao final do curso o aluno deve ser capaz de: 

a)  utilizar uma visão de totalidade da atividade humana e a compreensão crítica de 
toda amplitude do fenômeno psicológico, bem como da heterogeneidade dos 
contextos em que se encontra expresso; 

b)  articular de modo amplo, genérico e interdisciplinar os conhecimentos referentes 
aos diferentes âmbitos e níveis de intervenção psicológica; 

c) diagnosticar os fatores implícitos e explícitos de uma determinada problemática, a 
fim de propor soluções condizentes às necessidades e aos recursos existentes; 

d) problematizar a realidade e buscar soluções junto com grupos, indivíduos e 
comunidades com os quais trabalha; 

e) analisar criticamente as demandas sociais de intervenção, sem perder de vista o 
compromisso com a transformação social na promoção da saúde; 

f) confrontar diferentes concepções teórico-metodológicas na busca de referências 
para sua intervenção profissional; 

g) analisar a realidade, levantar problemas, planejar e realizar ações que apóiem 
indivíduos, grupos, instituições e comunidades na proteção e promoção da saúde 
coletiva em diferentes contextos; 

h) diagnosticar problemas e analisar criticamente processos de gestão organizacional, 
capacitando os indivíduos e grupos no sentido da potencialização dos processos 
criativos, do desenvolvimento pessoal e organizacional; 

i) usar, construir e avaliar instrumentos de medida e de diagnóstico; 
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j) questionar e realizar procedimentos que promovam a saúde em situações de 
sofrimentos causados por processos de exclusão, capacitando indivíduos, grupos, 
instituições e comunidades para explicitação e enfrentamento dessas situações; 

k) perceber-se e se avaliar; 
l) utilizar, em situações e contextos adequados, estratégias clínicas que promovam a 

saúde e a qualidade de vida de indivíduos e grupos, a partir da análise de suas 
demandas; 

m) compreender a saúde na sua integralidade e o papel do psicólogo nas equipes 
multiprofissionais no sistema único de saúde. 

 
 – Habilidades. 
Ao final do curso o aluno deverá ter desenvolvido as habilidades de: 

a) utilizar, interpretar e construir instrumentos de observação e avaliação psicológica; 
b) redigir e interpretar laudos e relatórios e pareceres técnicos; 
c) planejar e realizar vários tipos de entrevistas com diferentes finalidades; 
d) planejar e utilizar técnicas para coordenar processos grupais; 
e) utilizar técnicas de orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 
f) trabalhar cooperativamente em equipes multiprofissionais. 
 
 
 
 

3.1.3 DISCRIMINAÇÃO DA PERIODIZAÇÃO E CARGAS HORÁRIAS DO 
NÚCLEO BÁSICO OBRIGATÓRIO 

 
 
 

 
PRIMEIRO ANO 

TEMA:  
Fundamentos Históricos e Epistemológicos da Psicologia e Interfaces com Outros Campos do 

Conhecimento 
Primeiro Semestre 

Carga Horária 
Semanal Código Disciplina 

AT AP EST Total 
Créd Pré-req. 

HP255 História das Idéias Psicológicas 04 00 00 04 04 --- 
HP244 A Psicologia como Ciência e Profissão 02 04 00 06 03 --- 
HF146 Filosofia para Ciências Humanas 04 00 00 04 04 --- 
HS078 Antropologia das Sociedades Complexas 04 00 00 04 04 --- 
BA024 Neuroanatomia Funcional 04 00 00 04 04 --- 
Carga horária total 18 04 00 22 19   

Segundo Semestre 
Carga Horária 

Semanal Código Disciplina 
AT AP EST Total 

Créd Pré-req. 

HP256 Introdução à Psicanálise 02 00 00 02 02 --- 
HP257 Introdução à Psicologia Behaviorista 02 00 00 02 02 --- 

HP258 
Introdução à Psicologia Fenomenológico-
existencial 

02 00 00 02 02 --- 

HP259 Introdução à Psicologia Sócio Histórica 03 00 00 03 03 --- 
BG032 Genética e Evolução 04 00 00 04 04 --- 
BF011 Neurofisiologia Aplicada à Psicologia 04 00 00 04 04 --- 
Carga horária total 17 00 00 17 17   
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SEGUNDO ANO 
TEMA:  Desenvolvimento, Aprendizagem e Personalidade 

Terceiro Semestre 
Carga Horária 

Semanal Código Disciplina 
AT AP EST Total 

Créd Pré-req. 

HP287 Psicologia Fenomenológico-existencial I 02 00 00 02 02 HP258 
HP269 Psicologia Behaviorista I 03 01 00 04 03 HP257 
HP265 Psicanálise I 02 00 00 02 02 HP256 
HP292 Psicologia Sócio Histórica I 02 02 00 04 03 HP259 
HP260 Metodologia de Pesquisa I 02 00 00 02 02 --- 
HP262 Neuropsicologia 04 00 00 04 04 BA024+BF011 
CE001 Bioestatística 04 00 00 04 04 --- 
Carga horária total 19 03 00 22 20   

Quarto Semestre 
Carga Horária 

Semanal Código Disciplina 
AT AP EST Total 

Créd Pré-req. 

HP288 Psicologia Fenomenológico-existencial II 02 00 00 02 02 HP287 
HP270 Psicologia Behaviorista II 02 00 00 02 02 HP269 
HP266 Psicanálise II 02 00 00 02 02 HP265 
HP293 Psicologia Sócio Histórica II 02 00 00 02 02 HP292 
HP296 Psicopatologia II 02 00 00 02 02 --- 
HP261 Metodologia de Pesquisa II 02 00 00 02 02 --- 
HP241 Avaliação Psicológica I 02 02 00 04 03 --- 
HP263 Pessoas com Necessidades Especiais I 02 00 00 02 02 --- 
HP291 Psicologia Genética 02 02 00 04 04 --- 
Carga horária total 18 04 00 22 21   
         

TERCEIRO ANO 
TEMA:  Grupos, Organizações, Comunidades e Cultura 

Quinto Semestre 
Carga Horária 

Semanal Código Disciplina 
AT AP EST Total 

Créd Pré-req. 

HP289 Psicologia Fenomenológico-existencial III 02 00 00 02 02 HP288 
HP271 Psicologia Behaviorista III 02 00 00 02 02 HP270 
HP267 Psicanálise III 03 00 00 03 03 HP266 
HP294 Psicologia Sócio Histórica III  03 00 00 03 03 HP293 
HP242 Avaliação Psicológica II 02 02 00 04 03 HP241 
HP264 Pessoas com Necessidades Especiais II 02 02 00 04 03 HP263 
HP254 Ética    02 00 00 02 02 --- 
Carga horária total 16 04 00 20 18   

Sexto Semestre 
Carga Horária 

Semanal Código Disciplina 
AT AP EST Total 

Créd Pré-req. 

HP297 Psicologia Social e Psicanálise 02 00 00 02 02 HP267 
HP277 Psicologia e Práticas Institucionais 03 02 00 05 04 --- 
HP290 Psicologia Fenomenológico-existencial IV 02 00 00 02 02 HP289 
HP272 Psicologia Comunitária 02 04 00 06 04 HP294 
HP240 Abordagem Sistêmica das Organizações 03 00 00 03 03 --- 
HP243 Avaliação Psicológica III 02 02 00 04 03 HP241 
HP295 Psicopatologia I 02 02 00 02 02 --- 
Carga horária total 16 10 00 26 21   
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QUARTO ANO 

TEMA:  Contextos de Intervenção em Saúde, Educação e Trabalho 
Sétimo Semestre 

Carga Horária 
Semanal Código Disciplina 

AT AP EST Total 
Créd Pré-req. 

HP278 Psicologia e Saúde I 02 00 00 02 02 --- 

HP279 Psicologia e Saúde II A 02 00 00 02 02 HP290 + HP295 
+ HP296 

HP280 Psicologia e Saúde II B  02 00 00 02 02 HP271 

HP281 Psicologia e Saúde II C  02 00 00 02 02 HP267 + HP295 
+ HP296 

HP273 Psicologia e Educação I 02 00 00 02 02 --- 
HP274 Psicologia e Educação II 02 00 00 02 02 --- 
HP283 Psicologia e Trabalho I 02 00 00 02 02 --- 
HP284 Psicologia e Trabalho II 02 02 00 04 03 HP240 
HP245 Monografia I 02 02 00 04 03 HP260 + HP261 
BT036 Psicofarmacologia Aplicada à Psicologia 02 00 00 02 02 BF011 + HP296 

Carga horária total 20 04 00 24 22   
Oitavo Semestre 

Carga Horária 
Semanal Código Disciplina 

AT AP EST Total 
Créd Pré-req. 

HP247 Estágio em Psicologia e Saúde: Triagem 00 00 03 03 01 
HP254 + HP278 

+ HP279 + 
HP280 + HP281 

HP282 Psicologia e Saúde III 02 02 00 04 03 HP254 + HP277 
+ HP278 

HP275 Psicologia e Educação III 04 04 00 08 06 
HP254 + HP273 

+ HP274 + 
HP277 

HP285 Psicologia e Trabalho III 02 02 00 04 03 HP254 + HP283 
HP286 Psicologia e Trabalho IV 02 02 00 04 03 HP254 + HP283 
HP246 Monografia II 02 02 00 04 03 HP245 
Carga horária total 12 12 03 27 19   
         

QUINTO ANO 
TEMA:  Atuação do Psicólogo na Saúde, na Educação e no Trabalho 

Nono Semestre 
Carga Horária 

Semanal Código Disciplina 
AT AP EST Total 

Créd Pré-req. 

HP248 
Estágio Profissional Supervisionado em 
Educação I 

00 00 15 15 05 HP275 

HP250 Estágio Profissional Supervisionado em Saúde I 00 00 15 15 05 HP247 + HP248 

HP252 
Estágio Profissional Supervisionado em 
Trabalho I 

00 00 15 15 05 HP284 + HP285 
+ HP286 

Carga horária total 00 00 30 30 10   
Décimo Semestre 

Carga Horária 
Semanal Código Disciplina 

AT AP EST Total 
Créd Pré-req. 

HP249 
Estágio Profissional Supervisionado em 
Educação II 

00 00 15 15 05 HP248 

HP251 Estágio Profissional Supervisionado em Saúde II 00 00 15 15 05 HP250 

HP253 
Estágio Profissional Supervisionado em 
Trabalho II 

00 00 15 15 05 HP252 

Carga horária total 00 00 30 30 10   
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AT AP EST Total Créditos 
Totais semanais 

135 42 63 240 177   
AT 2025 h       
AP 630 h     Obrigatórias 
EST 945 h 3600 h   

Optativas       210 h   
Atividades Complementares       240 h   

Cargas 
horárias 

totais 

Total       4050 h   
 
 
 
3.2 NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO  
 

 O ‘núcleo de aprofundamento’ é composto pela carga horária das disciplinas 
optativas que os alunos escolhem fazer durante o curso, somadas às cargas horárias das 
‘atividades complementares’, que desenvolvem as competências e habilidades específicas 
de uma ou outra ênfase definida pelo Curso de Psicologia da UFPR.  
 

3.2.1 DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
NA ÊNFASE EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. 
 
Código Disciplina 
BF051 Neurociência e Psicologia do Comportamento 
BG033 Tópicos de Genética Aplicada a Psicologia 
EM066 O Preconceito e as Práticas Escolares 
HP072 Seminários em Psicologia e Sociedade I 
HP073 Seminários em Psicologia e Sociedade II 
HP074 Seminários em Psicologia e Sociedade III 
HP075 Seminários em Psicologia e Sociedade IV 
HP076 Seminários em Psicologia e Sociedade V 
HP077 Tópicos Especiais em Psicologia I 
HP079 Tópicos Especiais: A Pessoa com Necessidades Especiais e a Sociedade 
HP160 A Clínica da Psicanálise 
HP161 A Ética da Psicanálise 
HP162 Análise Comportamental dos Estados Motivacionais e Subjetivos 
HP163 Análise do Comportamento e Sociedade 
HP165 Aquisição de Comportamentos 
HP166 Avaliação Neuropsicológica 
HP167 Avaliação Psicológica de Pessoas com Necessidades Especiais 
HP168 Cérebro e Linguagem 
HP170 Comportamento Verbal 
HP171 Desenvolvimento Humano 
HP172 Desenvolvimento Infantil: Uma Abordagem Etológica 
HP173 Distúrbios do Comportamento 
HP174 Distúrbios Psicológicos na Infância 
HP176 Eventos Privados 
HP177 Entrevista Clínica 
HP178 Grupo de Psicodrama 
HP181 Introdução a Psicopatologia Psicanalítica 
HP182 Introdução a Teoria Sistêmica 
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Código Disciplina 
HP183 Investigação Psicodramática 
HP184 Método e Técnica da Psicanálise da Criança 
HP185 Neuropsicologia Cognitiva 
HP186 Neuropsicologia e Aprendizagem 
HP187 Neuropsicologia e Reabilitação 
HP188 Observação do Comportamento 
HP189 Peritagem Psicológica 
HP190 Prática Neuropsicológica 
HP191 Psicanálise da Criança  - A Ética e a Técnica 
HP192 Psicanálise das Toxicomanias 
HP193 Psicanálise e Educação 
HP194 Psicanálise e Literatura 
HP195 Psicanálise e Saúde 
HP196 Psicanálise Pós-Freudiana do Adolescente 
HP197 Psicodiagnóstico de Rorschach 
HP198 Psicodiagnóstico Infantil 
HP200 Psicofarmacologia 
HP201 Psicodrama 
HP202 Psicologia e Saúde: Abordagem Comportamental II 
HP204 Psicologia da Alfabetização 
HP205 Psicologia do Desenvolvimento 
HP206 Psicologia do Trânsito 
HP208 Psicopatologia Fundamental e Psicanálise 
HP209 Psicossociologia 
HP210 Psicossociologia, Trabalho e Educação 
HP211 Psicoterapia Infantil 
HP213 Técnicas Psicomotoras 
HP216 Terapia Comportamental 
HP217 Terapia Familiar 
HP218 Teste de Apercepção Temática (TAT) 
HP221 Tópicos Especiais em Psicologia Social e Comunidades 
HP300 Análise Comportamental Clínica: estratégias contemporâneas 
HP302 Orientação Profissional na Modalidade Clínica 
HP306 Psicologia Analítica 
HP308 Psicologia e Religião 
HP309 Psicossomática 
HP311 Recursos e Técnicas em Terapia Analítico-Comportamental 

HP314 
Desenvolvimento Infantil e Interações Familiares: abordagens etológica e 
behaviorista 

HP315 Psicopatologia na Abordagem Comportamental 
HP318 Terapia Corporal 
HP327 Tópicos Especiais em Psicopatologia I 
HP328 Tópicos Especiais em Psicopatologia II 
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NA ÊNFASE EM PESQUISA. 
 
Código Disciplina 
BC005 Citologia 
CE050 Estatística não Paramétrica 
HC001 Sociologia Geral I 
HL245 Análise do Discurso 
HL250 Psicolingüística 
HP159 Abordagem Sócio-Crítica em Psicologia: Emoção e Cognição  
HP164 Aprendizagem e os Processos Sociais na Escola 
HP179 Informática Aplicada à Psicologia 
HP203 Psicologia, Comunicação e Semiótica 
HP219 Tópicos Especiais em Psicologia Cognitiva 
HP220 Tópicos Especiais em Psicologia Social 
HP222 Tópicos Especiais em Behaviorismo 
HP223 Tópicos Especiais em Psicologia Fenomenológico - Existencial 
HP224 Tópicos Especiais em Instituições, Organizações e Grupos 
HP225 Tópicos Especiais em Psicanálise 
HP226 Tópicos Especiais em Psicologia Histórico – Cultural 
HP227 Tópicos Especiais em Psicologia  e Organizações Alternativas 
HP301 Análise Conceitual no Behaviorismo Radical – Teoria e Pesquisa 
HP303 Percepção de Risco 
HP304 Práticas Culturais no Behaviorismo Radical 
HP305 Processos Simbólicos, Subjetividade e Cultura 
HP307 Psicologia e Processos Simbólicos 
HP310 Questões Contemporâneas e Psicologia 
HP312 Relacionamento Amoroso: Teoria e Pesquisa 
HP313 Tópicos Especiais em Análise do Comportamento 
HP316 História das Idéias Psicológicas II 
HP317 A Observação em Pesquisa 
HP319 Pesquisa em Psicologia Social 
HP320 Pesquisa em Neuropsicologia 
HP321 Pesquisa em Psicanálise 
HP322 Pesquisa em Construtivismo 
HP323 Pesquisa em Psicologia 
HP324 Treino em Pesquisa Experimental 
HP325 Pesquisa I  
HP326 Pesquisa II 
HP 329 Pesquisa em Psicologia do Trânsito  

 
 
3.2.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

   
Constituem-se em atividades que, a partir do eixo fundamental do currículo, 

propiciem experiências teórico-práticas que permitam a flexibilização do mesmo (CEPE 
70/04). Assim, devem contemplar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 
assegurando seu caráter interdisciplinar em relação às diversas áreas do conhecimento e 
respeitando, no entanto, o Projeto Pedagógico do curso. Na proposta do novo currículo 
deverão ser totalizadas 240 horas de atividades complementares. 
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Princípios norteadores:  
a) As atividades complementares deverão ser realizadas de forma a que se cumpra, no 

mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da sua carga horária total (240 horas), em cada 
uma das áreas de atividades instituídas, a saber, ensino, pesquisa e extensão; 

b) Constituem-se atividades complementares da área de ensino: disciplinas eletivas, 
atividades de monitoria, participação em seminários, congressos, jornadas, eventos, 
simpósios, cursos em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC - Ministério de 
Educação e Cultura, grupos de estudos registrados no DEPSI - Departamento de 
Psicologia e atividades afins específicas no campo da Psicologia e áreas afins;  

c) Constituem-se atividades complementares da área de pesquisa: estágios voluntários em 
pesquisa, participação em programa de iniciação científica, apresentação de trabalho 
em congresso e eventos científicos, publicação de trabalhos em revistas científicas;  

d) Constituem-se atividades complementares da área de extensão: participação em 
programas e projetos de extensão, estágios não obrigatórios, representação acadêmica. 

e) As atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no DEPSI, conforme as 
diretrizes institucionais da UFPR, poderão ser automaticamente consideradas como 
atividades complementares. Apenas as atividades em outros Departamentos/Unidades 
da UFPR e na comunidade precisarão ser analisadas e validadas pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas (CEPE 70/04 art. 5°).  

f) O detalhamento das atividades complementares está definido em tabela em anexo.  
g) A Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas será 

composta por três professores indicados pelo DEPSI, com mandato de um ano, e se 
reunirá semestralmente para analisar os documentos referentes às atividades formativas 
apresentados pelos acadêmicos. 

 
 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

Grupo Categoria Discriminação Carga horária 
a ser registrada 

Documentação 
comprobatória 

Ensino 
Eventos em 

geral 

Seminário, 
jornada,encontro, 
fórum, congresso, 
feira e/ou palestra 

técnica 

Carga horária do 
documento 

comprobatório 

Certificado ou 
documento 
equivalente 

Ensino Cursos 

Curso extensão 
universitária, 

mini-curso, grupo 
estudos ou 

similar, 
disciplinas 

acadêmicas de 
outros cursos de 

graduação. 

Carga horária do 
documento 

comprobatório 

Certificado ou 
Histórico 

Escolar emitido 
pelas unidades 
coordenadoras 
dos programas 
com programa 
das disciplinas 

Ensino Monitoria 

Monitoria em 
disciplina do 

Curso de 
Psicologia 

Carga horária do 
documento 

comprobatório 

Certificado 
emitido pela 

unidade 
coordenadora do 

programa 
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Grupo Categoria Discriminação Carga horária 
a ser registrada 

Documentação 
comprobatória 

Extensão Estágio 

Estágio não 
obrigatório 

regulamentado 
pela 

PROGRAD/NAF 
ou pelos agentes 

de integração 
credenciados pela 

UFPR 

Carga horária do 
documento 

comprobatório  

Contrato com 
descrição das 

atividades 
desenvolvidas e 

certificado  

Extensão 
Curso 

ministrado 

Ministrante de 
curso vinculado a 

projeto de 
professor da 

UFPR 

Carga horária do 
documento 

comprobatório 

Certificado 
emitido pela 

unidade 
coordenadora do 

programa 

Extensão 
Extensão 

universitária 

Participação em 
projeto ou 

programa de 
extensão 

universitária 
reconhecido pela 

UFPR 

Carga horária do 
documento 

comprobatório 

Certificado 
emitido pela 

unidade 
coordenadora do 

programa 

Extensão 
Organização 

de evento 

Participação na 
organização de 

eventos do 
Departamento de 

Psicologia da 
UFPR 

Carga horária do 
documento 

comprobatório 

Certificado 
emitido pela 

unidade 
coordenadora do 

programa 

Extensão 
Empresa 
Júnior 

Atuação em 
projetos 

vinculados à 
Empresa Junior e 

na Junior 

Achievement 

Carga horária do 
documento 

comprobatório 

Certificado 
emitido pela 

unidade 
coordenadora do 

programa 

Extensão 
Representação 

acadêmica 

Participação na 
diretoria, em 
comissões e 
órgãos de 

representação 
estudantil junto 
aos órgãos da 
universidade 

Carga horária do 
documento 

comprobatório 

Certificado 
emitido pela 

unidade 
coordenadora do 

programa 

Pesquisa 
Trabalho 
completo 

Trabalho 
completo em 

evento (congresso, 
seminário, 

simpósio, salão de 
iniciação e 
similares) 

80 (oitenta) 
horas em evento 
nacional e 100 
(cem) horas em 

evento 
internacional 

Cópia do 
trabalho e 

programa do 
evento 
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Grupo Categoria Discriminação Carga horária 
a ser registrada 

Documentação 
comprobatória 

Pesquisa 
Resumo de 

trabalho 

Resumo de 
trabalho em 

evento 

30 (trinta) horas 
em evento 

nacional e 50 
(cinqüenta) 

horas em evento 
internacional 

Cópia do 
trabalho e 

programa do 
evento 

Pesquisa Artigo 

Publicação de 
artigo científico 

em periódico 
especializado, 
com comissão 

editorial (artigo 
efetivamente 

publicado ou com 
aceite final de 
publicação) 

100 (cem) horas 
para publicação 
em periódico 
nacional e 150 
(cento e 
cinqüenta) em 
periódico 
internacional 

Artigo publicado 
e/ou carta de 
aceite final de 

publicação  

Pesquisa 
Capítulo de 

livro 

Autoria ou co-
autoria de capítulo 
de livro científico 

150 (cento e 
cinqüenta) horas 

Ficha 
catalográfica, 
sumário e/ou 

página inicial do 
capítulo 

Pesquisa 
Participação 
em pesquisa 

Participação em 
pesquisa com ou 

sem bolsa de 
iniciação 

científica, com 
pesquisador ou 

grupo de 
pesquisa. 

30 (trinta) horas 
por semestre 

Certificado 
emitido pela 

unidade 
coordenadora do 
programa com 

resumo da 
pesquisa 
realizada. 

Outros  
Atividades 

inerentes à área 

A definir pela 
Comissão 
Permanente de 
Acompanhament
o de Atividades 
Formativas 

Documentação 
disponível 

 
 

IV – EQUIVALÊNCIAS 
 

 
Disciplinas do Núcleo Básico 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

BA024 Neuroanatomia Funcional 60 BA024 Neuroanatomia Funcional 60 

BF011 
Neurofisiologia Aplicada à 
Psicologia 

60 BF011 
Neurofisiologia Aplicada à 
Psicologia 

60 

BG032 Genética e Evolução – Psicologia 60 BG032 
Genética e Evolução – 
Psicologia 

60 
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Código Disciplina  Carga 
Horária 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

CE055 Bioestatística A 60 CE001 Bioestatística 60 

HF146 Filosofia para Ciências Humanas 60 HF146 
Filosofia para Ciências 
Humanas 

60 

HP292 Psicologia Sócio Histórica I 60 
+     HP080 

Abordagem Sócio-crítica em 
Psicologia:Pensamento e 
Linguagem  

60 
HP293 Psicologia Sócio Histórica II 30 

HP081 
Abordagem Sócio Crítica em 
Psicologia: Objeto e Método  

30 HP259 
Introdução à Psicologia Sócio 
Histórica 

45 

HP082 Análise do Comportamento 60 HP269 Psicologia Behaviorista I 60 

HP270 Psicologia Behaviorista II 30 
+   HP083 

Análise Funcional do 
Comportamento 

60 
HP271 Psicologia Behaviorista III 30 

HP084 Construtivismo 60 HP291 Psicologia Genética 60 

HP289 
Psicologia Fenomenológico-
existencial III 

30 

+     HP085 Dinâmica de Grupo 60 

HP290 
Psicologia Fenomenológico-
existencial IV 

30 

HP090 Psicologia e Sociedade 30 
+     

HP087 Estágio I – Atuação do Psicólogo 45 
HP244 

A Psicologia como Ciência e 
Profissão 

90 

HP089 História das Idéias Psicológicas 60 HP255 
História das Idéias 
Psicológicas 

60 

HP091 História da Psicanálise 30 HP256 Introdução à Psicanálise 30 

HP092 Introdução ao Behaviorismo 30 HP257 
Introdução à Psicologia 
Behaviorista 

30 

HP258 
Introdução à Psicologia 
Fenomenológico-existencial 

30 

+     

HP287 
Psicologia Fenomenológico-
existencial I 

30 

+     

HP093 
Psicologia da Abordagem 
Fenomenológica-Existencialista 

60 

HP288 
Psicologia Fenomenológico-
existencial II 

30 

HP094 Psicanálise da Criança 30 HP265 Psicanálise I 30 

HP260 Metodologia de Pesquisa I 30 
+     HP095 Metodologia da Pesquisa 60 

HP261 Metodologia de Pesquisa II 30 

HP096 Neuropsicologia 60 HP262 Neuropsicologia 60 

HP097 Psicanálise do Adolescente 30 HP266 Psicanálise II 30 

HP098 Psicanálise da Cultura 60 HP267 Psicanálise III 45 

HP295 Psicopatologia I 60 
+     

HP296 Psicopatologia II 30 
+   

HP099 Psicopatologia 60 

BT036 
Psicofarmacologia Aplicada à 
Psicologia 

30 

HP263 
Pessoas com Necessidades 
Especiais I 

30 

+     HP100 
Psicologia e Pessoas com 
Necessidades Especiais 

60 

HP264 
Pessoas com Necessidades 
Especiais II 

60 
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Código Disciplina  Carga 
Horária 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

HP101 
Introdução a Abordagem Sócio-
crítica em Psicologia Social 

30 HP294 Psicologia Sócio Histórica III  45 

HP102 
Métodos de Avaliação 
Psicológica: Entrevista 

60 HP243 Avaliação Psicológica III 60 

HP241 Avaliação Psicológica I 60 
+     HP103 

Métodos de Avaliação 
Psicológica: Testes 

60 
HP242 Avaliação Psicológica II 60 

HP104 Ética Profissional do Psicólogo 30 HP254 Ética   30 

HP105 
Instituições, Organizações e 
Grupos 

30 HP297 Psicologia Social e Psicanálise 30 

HP107 
Prática em Psicologia 
Institucional 

60 HP277 
Psicologia e Práticas 
Institucionais 

75 

HP108 Psicologia  e Comunidades 60 HP272 Psicologia Sócio Histórica IV 90 
 

120 horas dentre: 
 

HP116 
Psicologia e Saúde: Abordagem 
Comportamental I 

60 HP278 Psicologia e Saúde I 30 

      +     

HP117 
Psicologia e Saúde: 
Possibilidades de Intervenção 

60 HP279 Psicologia e Saúde II A 30 

      +     

HP118 
Psicologia e Saúde: Abordagem 
Psicanalítica 

60 HP280 Psicologia e Saúde II B  30 

      +     

HP119 
Psicologia e Saúde: Abordagem 
Psicodramática 

60 HP281 Psicologia e Saúde II C  30 

      +     
      HP282 Psicologia e Saúde III 60 

 
120 horas dentre: 

   

HP120 
Orientação Profissional na 
Modalidade Clínica 

60       

HP121 
Aprendizagem e os Processos 
Sociais na Escola 

60 HP273 Psicologia e Educação I 30 

      +     
HP122 Psicologia e Educação 60 HP274 Psicologia e Educação II 30 
HP123 Psicopedagogia 60       

 
120 horas dentre: 

  

HP124 
Psicologia e Organizações 
Alternativas 

60       

HP125 
Psicologia da Organização e do 
Trabalho I 

60 HP283 Psicologia e Trabalho I 30 

      +     

HP126 
Psicologia da Organização e do 
Trabalho II 

60 HP284 Psicologia e Trabalho II 60 

   +     

HP127 
Tópicos Especiais em Psicologia 
das Organizações e do Trabalho 

60 HP240 
Abordagem Sistêmica das 
Organizações 

45 

      

HP128 Estágio Profissional I – Educação 60 HP275 Psicologia e Educação III 120 

HP129 Estágio Profissional I – Saúde 60 HP247 
Estágio em Psicologia e 
Saúde: Triagem 

45 



 28 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

HP285 Psicologia e Trabalho III 60 
+     HP130 Estágio Profissional I – Trabalho 60 

HP286 Psicologia e Trabalho IV 60 

HP245 Monografia I 60 
+     HP155 Monografia II 30 

HP246 Monografia II 60 

HP230 
Estágio Profissional de Educação 
II 

150 HP248 
Estágio Profissional 
Supervisionado em Educação 
I 

225 

HP231 Estágio Profissional de Saúde II   150 HP250 
Estágio Profissional 
Supervisionado em Saúde I 

225 

HP232 
Estágio Profissional de Trabalho 
II 

150 HP252 
Estágio Profissional 
Supervisionado em Trabalho I 

225 

HP233 
Estágio Profissional de Educação 
III   

150 HP249 
Estágio Profissional 
Supervisionado em Educação 
II 

225 

HP234 Estágio Profissional de Saúde III  150 HP251 
Estágio Profissional 
Supervisionado em Saúde II 

225 

HP235 
Estágio Profissional de Trabalho 
III    

150 HP253 
Estágio Profissional 
Supervisionado em Trabalho 
II 

225 

HS078 
Antropologia das Sociedades 
Complexas 

60 HS078 
Antropologia das Sociedades 
Complexas 

60 

      
            

Disciplinas do Núcleo de Aprofundamento 

 
Ênfase em Pesquisa 

 

Código Disciplina  Carga 
Horária Código Disciplina  Carga 

Horária 

BC005 Citologia 90 BC005 Citologia 90 

CE013 Testes não Paramétricos 60 CE050 Estatística não Paramétrica 60 

HC001 Sociologia Geral I 45 HC001 Sociologia Geral I 45 

HL245 Análise do Discurso 45 HL245 Análise do Discurso 45 

HL250 Psicolingüística 45 HL250 Psicolingüística 45 

HP086 Epistemologia da Psicologia 60 HP316 
História das Idéias Psicológicas 
II 

60 

HP088 
Estágio II – Observação do 
Cotidiano 

90 HP317 A Observação em Pesquisa 90 

HP109 
Estágio Básico III – Pesquisa em 
Psicologia Social 

90 HP319 Pesquisa em Psicologia Social 90 

HP110 
Estágio Básico III – Pesquisa em 
Neuropsicologia 

90 HP320 Pesquisa em Neuropsicologia 90 

HP111 
Estágio Básico III – Pesquisa em 
Psicanálise 

90 HP321 Pesquisa em Psicanálise 90 

HP112 
Estágio Básico III – 
Construtivismo em Sala de Aula 

90 HP322 Pesquisa em Construtivismo 90 

HP113 
Estágio Básico III – Pesquisa em 
Psicologia 

90 HP323 Pesquisa em Psicologia 90 
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Código Disciplina  Carga 
Horária 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

HP114 
Estágio Básico III – Treino em 
Pesquisa 

90 HP324 
Treino em Pesquisa 
Experimental 

90 

HP156 Estágio em Pesquisa I  90 HP325 Pesquisa I  90 

HP157 Estágio em Pesquisa II 90 HP326 Pesquisa II 90 

HP159 
Abordagem Sócio-Crítica em 
Psicologia: Emoção e Cognição  

30 HP159 
Abordagem Sócio-Crítica em 
Psicologia: Emoção e Cognição  

30 

HP164 
Aprendizagem e os Processos 
Sociais na Escola 

60 HP164 
Aprendizagem e os Processos 
Sociais na Escola 

60 

HP179 Informática Aplicada à Psicologia 45 HP179 
Informática Aplicada à 
Psicologia 

45 

HP203 
Psicologia, Comunicação e 
Semiótica 

30 HP203 
Psicologia, Comunicação e 
Semiótica 

30 

HP219 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Cognitiva 

45 HP219 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Cognitiva 

45 

HP220 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Social 

45 HP220 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Social 

45 

HP222 
Tópicos Especiais em 
Behaviorismo 

60 HP222 
Tópicos Especiais em 
Behaviorismo 

60 

HP223 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Fenomenológico - Existencial 

60 HP223 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Fenomenológico - Existencial 

60 

HP224 
Tópicos Especiais em 
Instituições, Organizações e 
Grupos 

45 HP224 
Tópicos Especiais em 
Instituições, Organizações e 
Grupos 

45 

HP225 Tópicos Especiais em Psicanálise 90 HP225 
Tópicos Especiais em 
Psicanálise 

90 

HP226 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Histórico – Cultural 

45 HP226 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Histórico – Cultural 

45 

HP227 
Tópicos Especiais em Psicologia 
e Organizações Alternativas 

30 HP227 
Tópicos Especiais em Psicologia 
e Organizações Alternativas 

30 

  Sem equivalência   HP301 
Análise Conceitual no 
Behaviorismo Radical – Teoria e 
Pesquisa 

45 

  Sem equivalência   HP303 Percepção de Risco 60 

  Sem equivalência   HP304 
Práticas Culturais no 
Behaviorismo Radical 

30 

  Sem equivalência   HP305 
Processos Simbólicos, 
Subjetividade e Cultura 

30 

  Sem equivalência   HP307 
Psicologia e Processos 
Simbólicos 

30 

  Sem equivalência   HP310 
Questões Contemporâneas e 
Psicologia 

30 

  Sem equivalência   HP312 
Relacionamento Amoroso: 
Teoria e Pesquisa 

45 

  Sem equivalência   HP313 
Tópicos Especiais em Análise 
do Comportamento 

45 

  Sem equivalência   HP329 
Pesquisa em Psicologia do 
Trânsito 

30 
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Ênfase em Promoção da Saúde  

  

Código Disciplina  Carga 
Horária 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

BF051 
Neurociência e Psicologia do 
Comportamento 

60 BF051 
Neurociência e Psicologia do 
Comportamento 

60 

BG033 
Tópicos de Genética Aplicada a 
Psicologia 

60 BG033 
Tópicos de Genética Aplicada a 
Psicologia 

60 

EM066 
O Preconceito e as Práticas 
Escolares 

60 EM066 
O Preconceito e as Práticas 
Escolares 

60 

HP072 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade I 

30 HP072 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade I 

30 

HP073 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade II 

30 HP073 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade II 

30 

HP074 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade III 

30 HP074 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade III 

30 

HP075 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade IV 

30 HP075 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade IV 

30 

HP076 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade V 

30 HP076 
Seminários em Psicologia e 
Sociedade V 

30 

HP077 
Tópicos Especiais em Psicologia 
I 

30 HP077 
Tópicos Especiais em 
Psicologia I 

30 

HP079 
Tópicos Especiais: A Pessoa com 
Necessidades Especiais e a 
Sociedade 

30 HP079 
Tópicos Especiais: A Pessoa 
com Necessidades Especiais e a 
Sociedade 

30 

HP106 O Corpo e suas Relações 45 HP318 Terapia Corporal 45 

HP160 A Clínica da Psicanálise 30 HP160 A Clínica da Psicanálise 30 

HP161 A Ética da Psicanálise 30 HP161 A Ética da Psicanálise 30 

HP162 
Análise Comportamental dos 
Estados Motivacionais e 
Subjetivos 

45 HP162 
Análise Comportamental dos 
Estados Motivacionais e 
Subjetivos 

45 

HP163 
Análise do Comportamento e 
Sociedade 

30 HP163 
Análise do Comportamento e 
Sociedade 

30 

HP165 Aquisição de Comportamentos 60 HP165 Aquisição de Comportamentos 60 

HP166 Avaliação Neuropsicológica 60 HP166 Avaliação Neuropsicológica 60 

HP167 
Avaliação Psicológica de Pessoas 
com Necessidades Especiais 

60 HP167 
Avaliação Psicológica de 
Pessoas com Necessidades 
Especiais 

60 

HP168 Cérebro e Linguagem 30 HP168 Cérebro e Linguagem 30 

HP170 Comportamento Verbal 30 HP170 Comportamento Verbal 30 

HP171 Desenvolvimento Humano 45 HP171 Desenvolvimento Humano 45 

HP172 
Desenvolvimento Infantil: Uma 
Abordagem Etológica 

30 HP172 
Desenvolvimento Infantil: Uma 
Abordagem Etológica 

30 

HP173 Distúrbios do Comportamento 30 HP173 Distúrbios do Comportamento 30 

HP174 
Distúrbios Psicológicos na 
Infância 

45 HP174 
Distúrbios Psicológicos na 
Infância 

45 

HP176 Eventos Privados 30 HP176 Eventos Privados 30 

HP177 Entrevista Clínica 45 HP177 Entrevista Clínica 45 

HP178 Grupo de Psicodrama 45 HP178 Grupo de Psicodrama 45 

HP181 
Introdução a Psicopatologia 
Psicanalítica 

45 HP181 
Introdução a Psicopatologia 
Psicanalítica 

45 

HP182 Introdução a Teoria Sistêmica 30 HP182 Introdução a Teoria Sistêmica 30 

HP183 Investigação Psicodramática 45 HP183 Investigação Psicodramática 45 
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Código Disciplina  Carga 
Horária 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

HP184 
Método e Técnica da Psicanálise 
da Criança 

45 HP184 
Método e Técnica da 
Psicanálise da Criança 

45 

HP185 Neuropsicologia Cognitiva 30 HP185 Neuropsicologia Cognitiva 30 

HP186 Neuropsicologia e Aprendizagem 30 HP186 
Neuropsicologia e 
Aprendizagem 

30 

HP187 Neuropsicologia e Reabilitação 30 HP187 Neuropsicologia e Reabilitação 30 

HP188 Observação do Comportamento 45 HP188 Observação do Comportamento 45 

HP189 Peritagem Psicológica 45 HP189 Peritagem Psicológica 45 

HP190 Prática Neuropsicológica 45 HP190 Prática Neuropsicológica 45 

HP191 
Psicanálise da Criança - A Ética e 
a Técnica 

45 HP191 
Psicanálise da Criança - A 
Ética e a Técnica 

45 

HP192 Psicanálise das Toxicomanias 45 HP192 Psicanálise das Toxicomanias 45 

HP193 Psicanálise e Educação 30 HP193 Psicanálise e Educação 30 

HP194 Psicanálise e Literatura 30 HP194 Psicanálise e Literatura 30 

HP195 Psicanálise e Saúde 45 HP195 Psicanálise e Saúde 45 

HP196 
Psicanálise Pós-Freudiana do 
Adolescente 

45 HP196 
Psicanálise Pós-Freudiana do 
Adolescente 

45 

HP197 Psicodiagnóstico de Rorschach 60 HP197 Psicodiagnóstico de Rorschach 60 

HP198 Psicodiagnóstico  Infantil 90 HP198 Psicodiagnóstico  Infantil 90 

HP200 Psicofarmacologia 60 HP200 Psicofarmacologia 60 

HP201 Psicodrama 45 HP201 Psicodrama 45 

HP202 
Psicologia e Saúde: Abordagem 
Comportamental II 

60 HP202 
Psicologia e Saúde: 
Abordagem Comportamental II 

60 

HP204 Psicologia da Alfabetização 30 HP204 Psicologia da Alfabetização 30 

HP205 Psicologia do Desenvolvimento 60 HP205 Psicologia do Desenvolvimento 60 

HP206 Psicologia do Trânsito 45 HP206 Psicologia do Trânsito 45 

HP208 
Psicopatologia Fundamental e 
Psicanálise 

45 HP208 
Psicopatologia Fundamental e 
Psicanálise 

45 

HP209 Psicossociologia 30 HP209 Psicossociologia 30 

HP210 
Psicossociologia, Trabalho e 
Educação 

30 HP210 
Psicossociologia, Trabalho e 
Educação 

30 

HP211 Psicoterapia Infantil 60 HP211 Psicoterapia Infantil 60 

HP213 Técnicas Psicomotoras 45 HP213 Técnicas Psicomotoras 45 

HP216 Terapia Comportamental 60 HP216 Terapia Comportamental 60 

HP217 Terapia Familiar 60 HP217 Terapia Familiar 60 

HP218 
Teste de Apercepção Temática 
(TAT) 

45 HP218 
Teste de Apercepção Temática 
(TAT) 

45 

HP221 
Tópicos Especiais em Psicologia 
Social e Comunidades 

60 HP221 
Tópicos Especiais em 
Psicologia Social e 
Comunidades 

60 

  Sem equivalência   HP300 
Análise Comportamental 
Clínica: estratégias 
contemporâneas 

30 

  Sem equivalência   HP302 
Orientação Profissional na 
Modalidade Clínica 

60 

  Sem equivalência   HP306 Psicologia Analítica 30 

  Sem equivalência   HP308 Psicologia e Religião 30 

  Sem equivalência   HP309 Psicossomática 30 
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Código Disciplina  Carga 
Horária 

Código Disciplina  Carga 
Horária 

  Sem equivalência   HP311 
Recursos e Técnicas em 
Terapia Analítico-
Comportamental 

30 

 Sem equivalência  HP314 

Desenvolvimento Infantil e 
Interações Familiares: 
abordagens etológica e 
behaviorista 

60 

 Sem equivalência  HP315 
Psicopatologia na Abordagem 
Comportamental 

30 

 Sem equivalência  HP327 
Tópicos Especiais em 
Psicopatologia I 

30 

 Sem equivalência  HP328 
Tópicos Especiais em 
Psicopatologia II 

30 

 
 

 
 
V - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO 
 
1- ASPECTOS QUE SERÃO ACOMPANHADOS E AVALIADOS 

Para acompanhar e avaliar o andamento e os resultados do projeto político- 
pedagógico que o curso de Psicologia da UFPR pretende desenvolver com a reformulação 
que está sendo proposta, torna-se necessário que ressaltemos os aspectos do projeto (que se 
constituem como eixos centrais do currículo previstos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia): 

− Pluralidade teórico-metodológica e fundamentação histórica e epistemológica 
na constituição da ciência psicológica, possibilitando que o estudante desenvolva 
capacidade crítica no estudo, na confrontação e na re-elaboração das teorias e 
práticas psicológicas. 

− Formação generalista que permita uma compreensão, pelo estudante, da 
totalidade da vida em sociedade, onde se constitui a subjetividade e o sujeito e onde 
o profissional irá atuar.  

− Ênfase na pesquisa, articulando-a com o ensino, a extensão e outras práticas 
formativas, garantindo o domínio de procedimentos de investigação científica. 

− Pluralidade de estratégias e instrumentos de avaliação psicológica, 
possibilitando que o estudante desenvolva a “competência para selecioná-los, 
avaliá-los e adequá-los a problemas e contextos específicos de investigação e ação 
profissional” (Resolução nº 8, de 7 de maio de 2004, CNE). 

− Ênfase na promoção da saúde como potencialização da capacidade criativa e de 
ação humana, em qualquer abordagem teórico-metodológica e área de atuação 
profissional, priorizando-se, no currículo, os campos da saúde, da educação e do 
trabalho. 

− Estudo das interfaces da Psicologia com campos afins do conhecimento, 
permitindo “compreensão integral e contextualizada do fenômeno psicológico” 
(resolução n.8, de 7 de maio de 2004, CNE). 

− Articulação teoria e prática durante toda a formação, capacitando o estudante 
para uma atuação crítica e criativa tanto no que se refere ao estudo das teorias como 
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no desempenho das práticas de pesquisa, extensão e estágios supervisionados, sem 
que separe a teoria da prática. 
 
Esses aspectos deram origem às competências e habilidades apresentadas nas 

páginas 14, 15 e 16, que serão também consideradas na elaboração dos instrumentos e 
estratégias de acompanhamento e avaliação do projeto-político pedagógico proposto. 
 
2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO 

O acompanhamento do projeto político-pedagógico deve cumprir o papel de 
corrigir e aperfeiçoar o currículo no processo de seu desenvolvimento e fornecer subsídios 
para ajustes e reformulações futuras. 

Dessa forma, haverá um acompanhamento sistemático e permanente de todo 
processo de implantação e consolidação do projeto político-pedagógico por meio de várias 
estratégias: 
 
2.1 – SEMANAS PEDAGÓGICAS 
 Com a participação de todos os professores do curso, sob a direção da coordenação 
do curso de Psicologia (na segunda quinzena de fevereiro, se repetindo na segunda 
quinzena de junho), as semanas pedagógicas devem se constituir com as seguintes 
reuniões: 

- reunião de professores por abordagem, para analisar o trabalho que pretendem 
desenvolver individual e coletivamente no semestre, a bibliografia indicada na ficha 2 de 
cada um, fazer ajustes e planejar estudos, práticas e eventos referentes à abordagem. 

- reunião de professores por área de atuação para analisar o trabalho que 
pretendem desenvolver individual e coletivamente no semestre, a bibliografia indicada na 
ficha 2 de cada um, fazer ajustes e planejar estudos, práticas e eventos referentes à área de 
atuação (educação, trabalho e saúde). 

- reunião dos professores por tema (ano) para analisar as fichas 2 e verificar a 
pertinência com o tema do semestre, as possibilidades de integração de atividades, de criar 
espaços (em trabalhos de sala de aula, seminários, encontros, estudos etc.) para o confronto 
teórico-metodológico, reflexão sobre a diversidade de leituras e práticas científicas na 
abordagem do tema do ano que todos estarão focalizando em suas disciplinas. 

- reunião de professores por laboratório ou núcleo do DEPSI para planejamento e 
compatibilização de atividades que articulem pesquisas, grupos de estudo, estágios, 
monitorias, eventos, com as atividades de ensino previstas no semestre, de acordo com os 
temas de cada semestre. 

- reunião pedagógica da coordenação com todos os professores do curso para 
fechamento da programação para o semestre, com a apresentação, por um professor 
relator, dos projetos/programas elaborados nas reuniões dos professores por abordagem, 
por tema, por área de atuação e por laboratório ou núcleo do DEPSI. 
 
2.2 - DOSSIÊ DE ATIVIDADES FORMATIVAS 
 Haverá encaminhamento da programação dos Laboratórios e Núcleos do DEPSI 
(pelos seus responsáveis) para a coordenação do curso de Psicologia no início de cada 
semestre, com atualização constante a cada mês (quando necessário) e com a lista dos 
alunos envolvidos nos projetos (estudos, pesquisas, eventos, projetos de extensão, estágios 
não-obrigatórios) para constar de um dossiê que acompanhe a participação dos alunos em 
atividades formativas promovidas pelo DEPSI e avaliar a articulação dessas atividades 
com o ensino. 
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2.3 – ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 
 
2.3.1 – OBJETIVO GERAL 
 Auxiliar na integração do aluno à dinâmica da instituição e às características da 
vida universitária, oferecendo-lhe orientação no encaminhamento de suas atividades 
acadêmicas, bem como colaborar para a busca de soluções de questões que possam afetar e 
comprometer o seu desempenho acadêmico e, assim, sua formação profissional.   
 
2.3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Estimular a participação de todos os estudantes na vida universitária e nas 
atividades de pesquisa, ensino e extensão dentro do DEPSI; 

− Propiciar a integração dos estudantes que ingressam no curso, disponibilizando 
informações, criando situações que os incluam, permitindo uma participação ativa; 

− Fornecer informações a respeito do curso, do currículo e demais atividades 
formativas, de modo a capacitar os estudantes a serem sujeitos, tanto no que se 
refere ao seu processo formativo geral, como no que diz respeito aos devidos 
aprofundamentos nos campos da pesquisa ou da promoção da saúde. 

− Orientar formas de estudo em grupos e individual, estimulando a ajuda mútua e a 
organização pessoal necessária ao aprendizado e à pesquisa; 

− Contribuir com a organização autônoma dos estudantes, estimulando a abertura de 
espaços de discussão nas turmas, que gere um processo de representação discente 
não somente legal, mas também legítima, porque respaldada no debate e vontade da 
maioria.  

− Apoiar o estudante durante todo o tempo de sua vida acadêmica, para que possa 
eliminar ou minimizar as dificuldades que estejam diminuindo sua potência de 
ação, reflexão e criação, dificuldades essas que podem comprometer sua vida 
acadêmica, sua formação profissional ou mesmo levar a sua evasão da 
Universidade.  

 
2.3.3 – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA. 
 
 No curso de Psicologia já existem várias instâncias isoladas que geram um processo 
participativo de troca de experiências e de ajuda mútua. Para enumerar algumas, temos os 
representantes discentes no colegiado e departamento, o Centro Acadêmico (CAP), a 
participação em grupos de estudos e projetos coordenados pelos professores nos 
Laboratórios e Núcleos de Pesquisa, as supervisões em pequenos grupos, os trabalhos de 
equipes nas diferentes disciplinas, além de momentos específicos como a recepção dos 
calouros e a semana de Psicologia. Portanto, a proposta da orientação acadêmica deve estar 
respaldada em um movimento de participação que já existe dentro do curso. 
 Como exemplo, o CAP tem uma história de militância e luta pela melhoria do curso 
de Psicologia e pelo caráter público e de qualidade da universidade brasileira. E, em vários 
momentos surgem iniciativas de ajuda mútua entre colegas do curso. Uma dessas 
iniciativas foi a criação do grupo ´CANAL’, em 2005/2006, que teve como finalidade 
auxiliar a coordenação do curso na tarefa de integrar os estudantes que vinham do 
PROVAR e de convênios, esclarecendo-os sobre o currículo e a estrutura da Universidade, 
por meio de mural informativo e palestras. 

Para viabilizar a atual proposta de orientação acadêmica, as ações voltar-se-ão, 
então, para: 

• Orientação sobre a estrutura e funcionamento da UFPR; 
• Orientação sobre a estrutura e funcionamento do currículo; 
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• Orientação sobre a estrutura e funcionamento do DEPSI, dos Laboratórios e CPA; 
• Orientação sobre disciplinas específicas; 
• Orientação sobre a estrutura e funcionamento dos estágios; 
• Orientação sobre a estrutura e funcionamento das atividades complementares; 
• Orientação sobre campo de atuação do psicólogo; 
• Orientação psicopedagógica. 

É importante ressaltar que o processo de orientação acadêmica deve acontecer, 
necessariamente, de forma que articule o ensino, a pesquisa e a extensão. Portanto, a 
proposta é que seja efetivado a partir de um conjunto de instrumentos e estratégias 
articuladas, compostas por:  

• Manual do aluno; 
• Reuniões pedagógicas; 
• Integração dos novos alunos (semana do calouro, recepção e integração dos alunos 

do provar e convênios); 
• Semana acadêmica; 
• Inserção dos alunos em Projetos de Extensão voltados a comunidade interna; 
• Oferta de disciplinas que fundamentam uma reflexão sobre a opção profissional; 
• Integração com outros profissionais renomados na área, em atividades específicas 

como: discussão de tópicos específicos em disciplinas, eventos de extensão, 
participação em pesquisa etc.; 

• Avaliação e acompanhamento psicopedagógico de alunos com dificuldades 
acadêmicas.  
A efetivação e execução do projeto de orientação acadêmica será de 

responsabilidade de todos os professores e representantes dos alunos. Todavia, para 
organizar e viabilizar o referido projeto será eleita uma Comissão de Orientação 
Acadêmica, composta por três professores e um representante discente e presidida pelo 
Coordenador do Curso de Psicologia. Essa comissão será eleita pelo DEPSI, com mandato 
de 02 anos, cujas atribuições principais serão as de: 1) planejar um calendário anual das 
ações de Orientação Acadêmica, indicando os seus responsáveis, de modo a envolver os 
representantes discentes de cada turma, eleitos anualmente, bem como o corpo docente; 2) 
avaliar e acompanhar casos de alunos encaminhados por qualquer docente ou pela 
coordenação do curso, conforme a necessidade. 

De modo geral, as ações de orientação acima propostas acontecerão, 
preferencialmente, no inicio e final dos semestres letivos, em calendário a ser especificado 
pela Comissão de Orientação Acadêmica. Poderão ainda acontecer de modo pontual, nos 
casos específicos de encaminhamento de aluno.  

Compete ao Colegiado do curso acompanhar, orientar e verificar se os trabalhos de 
orientação acadêmica estão sendo cumpridos, deliberar sobre solicitações de alunos e 
docentes, bem como analisar os dados obtidos por meio da orientação acadêmica para 
promover melhoria na qualidade do curso.  
 
3 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO 
  

O cronograma é específico de cada tipo de estratégia proposta, conforme indicado 
nos itens anteriores. 

 
4 - PLANO DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação do projeto político-pedagógico se fará de forma contínua, a partir do 
acompanhamento proposto anteriormente, quando se procurará corrigir e aperfeiçoar o 
processo de ensino-aprendizagem.  

Porém, constarão do plano de avaliação que está sendo proposto, estratégias 
específicas de avaliação que ocorrerão em alguns momentos e serão organizadas e 
desenvolvidas por uma comissão eleita pela plenária departamental de Psicologia, ao 
termino do ano letivo imediatamente anterior ao ano de implantação no novo currículo, 
homologada pelo colegiado de curso e aprovada pelo Setor de Ciências Humanas Letras e 
Artes, da qual participará o coordenador do curso de Psicologia como membro efetivo 
enquanto estiver no cargo. 

A comissão eleita elaborará um programa e cronograma de pesquisa de avaliação 
que deverá se desenvolver durante cinco anos, somente junto às turmas que ingressarem no 
curso no ano da implantação da reformulação ora proposta. Os dados coletados, 
sistematizados e analisados serão apresentados pela comissão nas “Semanas de Psicologia” 
que já acontecem todos os anos para que sejam do conhecimento de todos e os resultados 
possam ser discutidos. Esses resultados parciais da pesquisa de avaliação servirão de apoio 
para as reuniões pedagógicas. 

Ao final de cinco anos, formada a primeira turma que ingressou com a 
reformulação, será apresentado relatório final que servirá de base para se reiniciar um 
processo de avaliação amplo e global com o colegiado de curso. 

 
4.1 – ASPECTOS QUE DEVEM CONSTAR DO PLANO A SER DETALHADO PELA 
COMISSÃO  

− Testagem de conhecimentos, competências e habilidades adquiridas ou em 
formação em cada ano e em consonância com os temas anuais. 

− Análise do acesso a livros, equipamentos e espaços necessários à formação prevista 
gratuitamente e condições objetivas dos alunos em adquiri-los quando não 
disponíveis na UFPR. 

− Análise do processo de participação dos estudantes nas atividades formativas 
promovidas pela UFPR, em colegiados, comissões, conselhos e política estudantil 
na universidade. 

− Levantamento da oferta e da escolha das disciplinas optativas de aprofundamento e 
outras atividades complementares para analisar o direcionamento das ênfases. 

− Levantamento dos temas eleitos para as monografias e das avaliações qualitativas e 
quantitativas das bancas. 

− Programa de avaliações periódicas dos professores e disciplinas pelos alunos. 
 
4.2 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO 

O cronograma do acompanhamento está especificado nas atividades propostas, que 
ocorrerão durante todo o período de implantação e consolidação da reformulação 
curricular, durante os cinco primeiros anos. O cronograma detalhado das atividades de 
avaliação será apresentado pela referida comissão, logo na primeira reunião pedagógica de 
acompanhamento, a ser realizada no mês de fevereiro do ano de implantação dessa 
proposta. 
 
VI - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS 
 
1 – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Desde a última reformulação do currículo do curso de graduação da UFPR que se 
intensificou a organização do DEPSI, surgindo vários núcleos e laboratórios. Nesse 
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processo, o curso perdeu espaços dispersos, ganhando outros mais concentrados, o que 
permitiu melhor desempenho de suas atividades. Assim, considera-se que há possibilidade 
de implantar a reformulação proposta, hoje com muito mais condições que no passado. No 
entanto, como já foi exposto acima, há muitas conquistas a serem feitas e existe um esforço 
contínuo do DEPSI para melhor aproveitar os espaços e dinamizá-los, sendo essa a razão 
pela qual é possível propor essa reformulação, embora ainda com muitas necessidades a 
serem atendidas.  

Há diversificação de ambientes disponíveis e favoráveis sendo que o espaço físico 
está assim dividido: 

− Cinco salas de aula sem equipamentos audiovisuais; 
− Uma sala de aula com projetor, TV, DVD e vídeo cassete que é compartilhada 

com a especialização; 
− Duas salas de aula com projetor, TV e DVD que também são usadas para 

atividades de extensão; 
− Uma sala para trabalhos com grupos; 
− Sete salas de professores; 
− Dois laboratórios: uma sala de informática com 07 computadores e uma sala de 

psicologia experimental; 
− Seis núcleos: Núcleo de Estudos do Desenvolvimento Humano – NEHDU com 

uma sala; Núcleo de Psicologia do Trânsito – NPT com uma sala; Núcleo de 
Pesquisas de Educação e Trabalho – NUPET com duas salas; Núcleo de Análise 
de Comportamento - NAC com uma sala; Núcleo de Estudos dos Processos 
Identitários, das Etnias e das Crises, com uma sala; Laboratório de 
Neuropsicologia – LABNEURO com uma sala.    

− Duas salas para supervisão de estágios e monografias; 
− Secretaria da Especialização em Psicologia do Trabalho (uma sala), arquivos da 

especialização (uma sala); 
− Centro Acadêmico de Psicologia; 
− Sala da Revista Interação em Psicologia; 
− Centro de Psicologia Aplicada, com secretaria, sala para arquivos e registro das 

sessões pelos alunos e dez salas para atendimento; 
− Secretaria do Departamento de Psicologia 
− Secretaria da Coordenação do Curso de Psicologia 
− Sala de materiais didáticos e escaninho dos professores. 
Compartilhamos de forma muito precária com alguns espaços do curso de Direito e 

do próprio Setor de Ciências Humanas Letras e Artes, mas há um esforço sempre grande 
dos professores de encontrar soluções, embora a falta de auditórios e salas adequadas para 
trabalhos de grupo provoque algumas limitações. E hoje já contamos com uma biblioteca 
bem melhor equipada, embora o curso de Psicologia fique prejudicado por não ter acesso 
mais fácil a ela, dada a distância em relação ao prédio onde as atividades do curso ocorrem. 
 
2 – RECURSOS HUMANOS 

O curso de Psicologia há alguns anos vem sendo prejudicado pela falta de 
professores. A reformulação proposta não resolverá esse problema. O curso continuará 
dependendo de um grande número de substitutos e esperamos continuar contando com essa 
possibilidade para que qualquer currículo seja viável.  

O DEPSI, em 2000, contava com 27 professores efetivos. Atualmente, conta com 
quadro de 23 professores efetivos, sendo que deste número 06 encontram-se em 
afastamento (por diversos motivos). Para substituir esses afastamentos (e aposentadorias 
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que aconteceram nesse período) conta hoje com 12 professores substitutos, totalizando 
assim 29 professores em exercício, entre efetivos e substitutos, com carga horária média 
de atividade docente na grade departamental em torno de 12 horas semanais por professor. 
Carga horária essa considerada por esse departamento como sendo excessiva, tendo em 
vista a proposta de reativação, em curto prazo, do curso de Pós-Graduação – Mestrado – 
em Psicologia.  

O quadro reduzido de professores efetivos e o número elevado de professores 
substitutos tem refletido negativamente no curso de Psicologia, principalmente, 
considerando-se as especificidades dos estágios supervisionados. Sabemos que é 
absolutamente contra-indicado que o professor interrompa, por qualquer razão, a 
supervisão no meio do processo. O que pode acontecer a qualquer momento quando essa 
supervisão está a cargo de um professor substituto. Embora tradicionalmente vimos 
priorizando distribuir as supervisões de estágios entre os professores efetivos, essa prática 
nem sempre consegue contemplar todas as horas necessárias de supervisão, havendo 
muitas vezes, a necessidade de atribuirmos essas supervisões a professores substitutos.    

Assim, para viabilização do novo currículo e considerando-se: a) que o DEPSI 
oferta disciplina para os cursos das Engenharias, Administração, Nutrição, Enfermagem, 
Odontologia e Terapia Ocupacional; b) as especificidades da formação e das diferentes 
áreas de atuação dos professores que compõem o nosso corpo docente; e c) a necessidade 
de que as supervisões de estágio fiquem sob a responsabilidade de professores efetivos; o 
DEPSI necessitará em torno de 32 professores efetivos. 

    
VII – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS. 

 
As atividades de acompanhamento darão subsídios para as novas necessidades de 

materiais, espaços e equipamentos que forem detectadas durante a implantação e 
consolidação do currículo reformulado.  

 No entanto, foi considerado pelo colegiado do curso de Psicologia que há 
condições mínimas para se desenvolver o projeto apresentado. 

Os Laboratórios e núcleos pretendem receber e apoiar, cada vez mais, as atividades 
de ensino do curso e precisarão ser realimentados com equipamentos e disponibilidade de 
espaços que dependerão das condições oferecidas pela UFPR. Sendo assim, a dimensão do 
sucesso do projeto político pedagógico está correlacionada com essa realimentação 
constante. 

Já está havendo uma articulação cada vez maior com outras instituições e formas de 
financiamento de projetos através dos laboratórios e núcleos do DEPSI, mas elas não 
suprirão todas as necessidades que advirão do desenvolvimento da proposta educativa que 
se pretende implantar. Esperamos, portanto, poder contar com o apoio dos órgãos 
superiores da UFPR. 

Um dos pontos que o DEPSI mais precisa de subsídios e apoio para ampliar e 
manter a qualidade dos atendimentos que já realiza há muitos anos para a comunidade, e 
que é central na formação dos alunos, é o Centro de Psicologia Aplicada do DEPSI.  

Portanto, o Departamento e a coordenação do curso estarão permanentemente 
renovando suas solicitações aos órgãos superiores da UFPR e buscando soluções criativas 
para que se possa manter a qualidade do curso que se almeja, a partir das avaliações 
realizadas. 

 
VIII – EMENTAS 
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PRIMEIRO ANO 
 

Tema: 
Fundamentos Epistemológicos e Históricos da Psicologia e 

Interfaces com outros Campos do Conhecimento. 
 

Primeiro Semestre 
 

Disciplinas obrigatórias: 
 
Código Disciplina 
HP255 História das Idéias Psicológicas 
HP244 A Psicologia como Ciência e Profissão 
HF146 Filosofia para Ciências Humanas 
HS078 Antropologia das Sociedades Complexas 
BA024 Neuroanatomia Funcional 
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PLANO DE ENSINO 

FICHA No 1 (permanente) 
 

Disciplina: História das Idéias Psicológicas Código: HP255 
 

Natureza: Semestral  
Pré – Requisitos: Não há 
Carga horária total: 60     AT: 04      AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 04 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

As idéias psicológicas do mundo antigo até a “era das escolas”: as diferentes formas de 
conceber e investigar o fenômeno psicológico; as relações entre a filosofia, as ciências e a 
psicologia; a constituição da psicologia como um ramo autônomo do saber.  

 
 

OBJETIVO 
 

Apresentar as diversas propostas de explicação dos fenômenos psicológicos ao longo da 
História, visando esclarecer a pluralidade epistemológica da psicologia atual. 

 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: A Psicologia como ciência e profissão Código: HP244 
 

Natureza: Semestral  
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total:  90     AT: 30     AP: 60 Estágio: 00         Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
História da inserção profissional do psicólogo no Brasil em diferentes áreas. História dos 
cursos de formação de psicólogo e de seus fundamentos no Brasil. Possibilidades e 
compromissos atuais da Psicologia como ciência e profissão. Regulamentação e 
fiscalização da profissão de psicólogo. Funcionamento do Sistema Conselhos de 
Psicologia no Brasil. Princípios éticos da profissão. Observação das práticas profissionais 
dos psicólogos. 

OBJETIVOS 
 
Apresentar ao aluno recém-ingresso, um panorama geral da Psicologia como ciência e 
profissão, propiciando circunstâncias de contato com a realidade local da profissão e 
reflexões teóricas que contextualizem essas práticas.  
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PRIMEIRO ANO 
 

Tema: 
Fundamentos Epistemológicos e Históricos da Psicologia e 

Interfaces com outros Campos do Conhecimento. 
 

Segundo Semestre 
 
Disciplinas obrigatórias: 
 
Código Disciplina 
HP258 Introdução à Psicologia Fenomenológico-

Existencial 
HP257 Introdução à Psicologia Behaviorista 
HP256 Introdução à Psicanálise 
HP259 Introdução à Psicologia Sócio Histórica 
BG032 Genética e Evolução - Psicologia 
BF011 Neurofisiologia Aplicada à Psicologia 
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Introdução à Psicologia Fenomenológico-
Existencial 

Código: HP258 
 

Natureza:   Semestral  
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT:  02   AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

A origem do pensamento humanista na Grécia Clássica. A crise nas ciências e a 
Fenomenologia. O existencialismo e sua influência na Psicologia. Bases teóricas para a 
construção de uma Psicologia Fenomenológica. Diálogos e confrontos com outras visões 
de homem e de sociedade. Desdobramentos teórico-metodológicos na 
contemporaneidade. Principais autores e publicações atuais. Grupos de pesquisa atuais no 
Brasil e na UFPR. 
 

OBJETIVO 
 

Identificar os pressupostos filosóficos do Humanismo, suas raízes epistemológicas, seus 
momentos na história das idéias psicológicas (clássico, romântico, individual, social e 
crítico) e as teorias associadas. Fornecer as bases teóricas para o advento da 
Fenomenologia nas ciências e do Existencialismo na Filosofia. Reconhecer os 
pressupostos do Humanismo, da Fenomenologia e do Existencialismo como bases para as 
psicologias compreensivas. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:  
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:   
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Introdução à Psicologia Behaviorista Código: HP257 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT: 02     AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Behaviorismo metodológico e radical: evolução histórica, pressupostos filosóficos e 
metodológicos. Visão de homem e das relações sociais. Seleção por conseqüências. 
Distinção entre comportamento operante e respondente. Diálogos e confrontos com outras 
teorias e campos do conhecimento. Desdobramentos teórico-metodológicos na 
contemporaneidade. Principais autores na atualidade. Grupos de Pesquisa no Brasil e na 
UFPR. 
 

OBJETIVO 
 

Propiciar o conhecimento de noções básicas essenciais à compreensão da abordagem 
behaviorista em Psicologia, seus fundamentos históricos e epistemológicos. 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Introdução à Psicanálise Código: HP256 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT: 02   AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Introdução aos fundamentos epistemológicos e históricos da psicanálise. Apresentação do 
movimento psicanalítico a partir do trabalho teórico/clínico concebido por Freud e seus 
principais colaboradores. As dissidências internas ao campo psicanalítico e seus 
desdobramentos teóricos. As principais escolas pós-freudianas, seus fundamentos e 
contraposições. Principais autores e publicações atuais. Grupos de pesquisa atuais no 
Brasil e na UFPR. 

 
OBJETIVO 

 
Apresentar os fundamentos epistemológicos e históricos que especificaram a psicanálise 
como um campo de saber genuíno, apresentando o trabalho teórico/clínico inaugurado por 
Freud e seus principais desdobramentos. 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. N°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 46 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Introdução à Psicologia Sócio Histórica  Código: HP259 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 45     AT:  03     AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Fundamentos históricos, epistemológicos e metodológicos da Psicologia Sócio  Histórica. 
O materialismo histórico e dialético. Categorias fundamentais do marxismo. O projeto de 
uma psicologia marxista. Antecessores e sucessores de Vigotski. A concepção de homem, 
de sociedade, de fenômeno psicológico e de desenvolvimento humano da Psicologia 
Sócio Histórica. O método genético experimental de Vigotski. Diálogos e confrontos com 
outras visões de homem e de sociedade. Desdobramentos teórico-metodológicos na 
contemporaneidade. A Escola de Vigotski. Principais autores e publicações atuais. 
Grupos de pesquisa atuais no Brasil e na UFPR. 

 
OBJETIVOS 

 
Propiciar a compreensão dos fundamentos da concepção sócio histórica em Psicologia, 
dos seus fundamentos históricos, metodológicos e epistemológicos. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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SEGUNDO ANO 

 
Tema: 

Desenvolvimento, Aprendizagem, Personalidade. 
 

Terceiro Semestre 
 
Disciplinas obrigatórias: 
 
Código Disciplina 
HP287 Psicologia Fenomenológico-Existencial I 
HP269 Psicologia Behaviorista I 
HP265 Psicanálise I 
HP292 Psicologia Sócio Histórica I 
HP260 Metodologia de Pesquisa I 
HP262 Neuropsicologia 
CE001 Bioestatística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Fenomenológico-Existencial I Código:  HP287 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP258 – Introdução à Psicologia Fenomenológico-Existencial 
Carga horária total: 30     AT:  02     AP: 00 Estágio: 00          Créditos 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

As grandes linhas da Psicologia fenomenológico-existencial e Humanista. A Terceira 
Força em Psicologia, estudo da Personalidade e as Escolas Humanistas (Norte-
Americanas). O conceito de Homem para a Psicologia Existencial-Humanista. 
 

OBJETIVO 
 

Explicitar as diferentes concepções de Homem e de ciência que estão subjacentes a 
perspectiva existencial. Delimitar as grandes correntes de terapia existencial na escola 
americana e na escola européia. Identificar o surgimento da Terceira Força em Psicologia 
e suas contribuições nas ciências humanas. Fornecer bases teóricas na abordagem para a 
compreensão do estudo da personalidade. 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 49 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Behaviorista I 
   

Código: HP269 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP257  Introdução à Psicologia Behaviorista 
Carga horária total: 60     AT: 02     AP: 02 Estágio: 00         Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Princípios de Aprendizagem. Comportamento respondente: reflexos incondicionados e 
condicionados. Comportamento operante: controle da taxa de respostas; esquemas de 
reforço; motivação e emoção. Laboratório sobre o condicionamento operante. 

OBJETIVO 
 

Levar o aluno a identificar os princípios teóricos e metodológicos da análise experimental 
do comportamento sob a ótica do behaviorismo radical de B. F. Skinner. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. N°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 50 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 
Disciplina:  Psicanálise I Código: HP265 

  
Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP256 Introdução à Psicanálise 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00      Créditos: 02 
 

EMENTA 

Apresentar os fundamentos epistemológicos, clínicos e teóricos que sustentaram a 
constituição do conceito de inconsciente proposta por Freud, em suas relações com a 
questão do desejo e as pulsões que dinamizam o funcionamento do aparelho psíquico na 
primeira tópica freudiana. 

 
OBJETIVO 

 
Apresentar a construção do conceito de inconsciente por Freud a partir de seus 
fundamentos clínicos e teóricos, objetivando possibilitar o entendimento da especificidade 
desse conceito no campo psicanalítico, o qual implica em uma noção original e específica 
de subjetividade e de sujeito. 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. N°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Sócio Histórica I Código:  HP292 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP259 introdução à Psicologia Sócio Histórica 
Carga horária total: 60     AT:  02    AP: 02 Estágio: 00         Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Interfaces entre a Psicologia Sócio Histórica de Vigotski e a Psicologia do 
Desenvolvimento. Conceitos e categorias fundamentais do desenvolvimento humano na 
perspectiva teórico-metodológica de Vigotski. Gênese e articulação das funções 
psicológicas superiores no sistema interfuncional da consciência. Signo e instrumento. 
Pensamento e linguagem. A formação dos conceitos. A relação do desenvolvimento e 
aprendizagem (a brincadeira, a imaginação, a arte, o desenho e a escrita).  
 
             

OBJETIVO 
Propiciar situações, experimentação e teorização sobre o desenvolvimento e 
aprendizagem humana na perspectiva da teoria e nos métodos da Psicologia Sócio 
Histórica. Analisar problemas metodológicos.  
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. N°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 
Disciplina: Metodologia de Pesquisa I Código: HP260 

 
Natureza:  Semestral 
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT: 02    AP: 00 Estágio: 00         Créditos:  02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

A pesquisa como processo. Problemas de mensuração em psicologia: validade, precisão, 
escalas. Formulação do problema e das hipóteses. Definição de conceitos. Projeto de 
pesquisa: delineamento do modelo, coleta de dados, verificação das hipóteses, análise e 
interpretação dos dados. Métodos de observação, questionários e entrevistas. Inferência 
de dados causais. Uso de dados não quantificados na análise e interpretação. Ética em 
pesquisa. 

 
OBJETIVO 

 
Instrumentalizar o estudante para o desenvolvimento de pesquisa que pressuponha medida 
das variáveis implicadas no fenômeno a ser estudado. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor(a):  
 
Chefe do Departamento:  
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 53 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina:  Neuropsicologia Código:  HP262 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos BA024 Neuroanatomia Funcional 

BF011 Neurofisiologia Aplicada à Psicologia 
Carga horária total: 60             AT: 04       AP: 00 Estágio: 00          Créditos: 04 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Relação entre funcionamento cerebral e comportamento. Estudo das funções neuropsicológicas. 
Introdução aos princípios da avaliação e reabilitação neuropsicológica. 
 

OBJETIVO 
 

Propiciar a compreensão dos conhecimentos da neuropsicologia e suas contribuições para a 
construção teórica na Psicologia e a pratica do psicólogo. 
 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
 
 
 
 

SEGUNDO ANO 
 

Tema: 
Desenvolvimento, Aprendizagem, Personalidade. 

 
Quarto Semestre 

 
Disciplinas obrigatórias: 
 

Código Disciplina 
HP288 Psicologia Fenomenológico-Existencial II 
HP270 Psicologia Behaviorista II 
HP266 Psicanálise II 
HP293 Psicologia Sócio Histórica II 
HP296 Psicopatologia II 
HP261 Metodologia de Pesquisa II 
HP263 Avaliação Psicológica I 
HP263 Pessoas com Necessidades Especiais I 
HP291 Psicologia Genética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 55 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Fenomenológico-Existencial II Código:  HP288 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP287  Psicologia Fenomenológico-Existencial I 
Carga horária total: 30     AT:  02   AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

As grandes linhas da Psicologia Fenomenológico-Existencial. Escolas Européias. Estudo 
da personalidade, desenvolvimento humano, fenomenologia e existencialismo. 
 

OBJETIVO 
 

Proporcionar o embasamento teórico para os estudos da personalidade desenvolvidos por 
autores da abordagem Fenomenológico-Existencial em Psicologia. Compreender a 
importância do sentido na existência do homem. Explicitar as diferentes concepções de 
Homem e de ciência que estão subjacentes a perspectiva existencial. Delimitar as grandes 
correntes de terapia existencial na escola americana e na escola européia. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 56 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Behaviorista II Código:HP270 
  

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP269 Psicologia Behaviorista I 
Carga horária total: 30  AT: 02     AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 

EMENTA 
 

Eventos privados na análise do comportamento. Comportamento verbal: categorias; 
controle por regras e por contingências. Autoconhecimento e autocontrole. 
 

OBJETIVOS 
 
Propiciar a análise das contingências de reforço envolvidas na aprendizagem de 
repertórios comportamentais individuais sob a ótica do behaviorismo radical de B.F. 
Skinner. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 57 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicanálise II Código: HP266 
  

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP265 Psicanálise I 
Carga horária total: 30               AT: 02     AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 

EMENTA 
 

A partir da introdução do conceito de narcisismo e, em decorrência da construção das 
instâncias ideais, apontar os impasses teóricos impostos à primeira tópica freudiana e as 
soluções propostas pelo autor, partindo do complexo de Édipo e de castração para 
apresentar o modelo de aparelho psíquico relativo a segunda tópica em termos de Ego, Id 
e Superego.  
 

OBJETIVOS 
 
Dando seqüência à disciplina psicanálise I, objetiva-se possibilitar o entendimento da 
lógica de construção dos principais conceitos psicanalíticos a partir de seus impasses e 
desdobramentos em referência às novas considerações impostas pela passagem da 
primeira a segunda tópicas freudianas, em suas implicações ao entendimento da 
subjetividade a partir de um mal-estar fundamental.    
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Sócio Histórica II Código: HP293 
  

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP292 Psicologia Sócio Histórica I 
Carga horária total: 30    AT: 02          AP: 00 Estágio: 00          Créditos: 02 

EMENTA 
 

Articulação da psicologia da personalidade com o marxismo. O psiquismo humano na 
perspectiva de Leontiev. Apropriação e objetivação. Alienação e humanização.  
Significação social e sentido pessoal. Atividade, consciência e a personalidade. As 
necessidades humanas e os motivos da atividade. Formação e transformação da 
personalidade. A personalidade como sistema vivo de relações sociais.  
 

OBJETIVOS 
 
Apresentar o estudo da personalidade na perspectiva Sócio Histórica, desenvolvido pelos 
seguidores da obra de Vigotski e de outros autores marxistas contemporâneos.  
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 59 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicopatologia II Código: HP296 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT:  02    AP: 00 Estágio: 00        Créditos:  02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Patologia das funções mentais. Classificação das doenças mentais segundo atuais códigos 
de classificação das doenças mentais: DSM e CID. Grandes síndromes clínicas. Quadros 
clínicos da infância, adolescência, vida adulta e terceira idade. 
 

OBJETIVO 
 

Identificar os grandes quadros clínicos. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 60 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 
Disciplina: Metodologia de Pesquisa II Código: HP261 

  
Natureza:  Semestral 
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT: 02      AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 02 
 

EMENTA  
 

Implicações teóricas e epistemológicas da pesquisa qualitativa em Psicologia. O papel do 
referencial teórico-metodológico e dos sujeitos na pesquisa qualitativa. O Projeto, o 
problema, os instrumentos de coleta de dados e de análise. As questões éticas na pesquisa 
qualitativa. Relatório de pesquisa e monografias.  
 

 
OBJETIVO 

 
Instrumentalizar o estudante para o desenvolvimento de pesquisa cujo objeto tenha caráter 
processual. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 61 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Avaliação Psicológica I Código:  HP241 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00          Créditos:  03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Fundamentos históricos da psicometria. Princípios da construção  de instrumentos de avaliação 
psicológica. Contextos de aplicação. Diferenciação entre laudo pericial, parecer, relatório e 
atestado. 
 

OBJETIVO 
 

Propiciar a fundamentação teórica e a construção dos testes psicológicos para: subsidiar a escolha, 
o uso adequado e a avaliação criteriosa. 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA No 1 (permanente) 
 

Disciplina: Pessoas com Necessidades Especiais I Código: HP263 
  

Natureza:  Semestral 
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30    AT: 02     AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 

 
EMENTA (Unidades Didáticas) 

 
Os diferentes modelos criados para compreender a deficiência e seus principais conceitos. As 
mudanças de paradigmas durante a historia e suas implicações para a pratica do psicólogo. 
Reflexão critica sobre os sistemas de classificação das deficiências: problemas teóricos e práticos.  
Altas Habilidades e a Teoria das inteligências Múltiplas. 
 

 
OBJETIVO 

 
Propiciar o debate das principais questões conceituais na área. 
 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor(a):  
 
Chefe do Departamento:  
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 63 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Genética Código: HP291 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00         Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
Raízes históricas da psicologia genética. Projeto epistêmico piagetiano. Psicologia genética e 
modelo de desenvolvimento da criança. Concepção de inteligência. Método clinico e avaliação de 
desenvolvimento na perspectiva piagetiana. Implicações pedagógicas e clínicas da teoria 
piagetiana.  
  
 

 
OBJETIVO 

 
Proporcionar ao aluno a observação, exame e análise do desenvolvimento cognitivo nas 
suas diversas etapas segundo o estruturalismo genético de Jean Piaget. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

 
 
 
 

TERCEIRO ANO 
 

Tema: 
Grupos, Organizações, Comunidades e Cultura 

 
Quinto Semestre 

 
Disciplinas obrigatórias: 
 

Código Disciplina 
HP289 Psicologia Fenomenológico-Existencial III 
HP271 Psicologia Behaviorista III 
HP267 Psicanálise III 
HP294 Psicologia Sócio Histórica III 
HP242 Avaliação Psicológica II 
HP264 Pessoas com Necessidades Especiais II 
HP254 Ética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Fenomenológico-Existencial III Código:  HP289 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP288 Psicologia Fenomenológico-existencial II 
Carga horária total: 30     AT:  02    AP: 00 Estágio: 00           Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
O processo grupal na vertente fenomenológico-existencial-humanista. Modalidades de 
existência social e relacional. Alternativas para a compreensão do comportamento grupal 
e social: teorias existencial-humanistas das relações interpessoais. 
 

 
OBJETIVO 

 
Propiciar reflexões críticas sobre o comportamento grupal e social na perspectiva das 
teorias de fundamentação existencial e humanista. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 66 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Behaviorista III Código:  HP271 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP270 Psicologia Behaviorista II 
Carga horária total: 30     AT: 02     AP: 00 Estágio: 00      Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
Análise das agências controladoras do comportamento humano. Relações humanas e 
controle de comportamento: valores e cultura como formas de controle. Planejamento e 
evolução das culturas. 
 

OBJETIVO 
 

Permitir a análise da evolução de práticas culturais e sua influência sobre o 
comportamento dos membros das culturas sob a ótica do Behaviorismo Radical de B. F. 
Skinner. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina:  Psicanálise III Código:  HP267 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP266 Psicanálise II 
Carga horária total: 45     AT: 03     AP: 00 Estágio: 00          Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Introdução do conceito de pulsão de morte e suas relações com a noção de sujeito 
constituído a partir de uma relação dialética com a cultura que se funda sobre um mal-
estar radical. Dessa relação, apresentar a noção de sintoma em suas relações com a 
questão inconsciente atrelada às estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão.  
 

 
OBJETIVO 

 
Em continuidades às disciplinas psicanálise I e II, apresentar a relação dialética 
sujeito/cultura constituinte do sujeito do inconsciente fundada em sua radicalidade, que 
deixa como resto operacional, um mal-estar impossível de ser suplantado ou solucionado. 
Salientar que tal condição trágica do homem moderno implica em uma lógica especifica 
para a psicanálise na construção de sua concepção de homem, que impõe um 
entendimento clínico genuíno, suportado pela ética do desejo na compreensão e trabalho 
com as formações sintomáticas de cada estrutura clínica em particular. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 68 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Sócio Histórica III Código:  HP294 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP293 Psicologia Sócio Histórica II 
Carga horária total: 45     AT: 03    AP: 00 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Interfaces entre a Psicologia Sócio histórica e a Psicologia Social. Origens e contexto 
histórico da Psicologia Social Latino-americana (confronto com os pontos de vista da 
psicologia social americana e européia). Categorias fundamentais da Psicologia Social 
Latino Americana (consciência, identidade, ideologia e processo grupal). Diálogos e 
confrontos com outras teorias criticas (os estudos culturais da Escola de Frankfurt). 
Perspectivas metodológicas da pesquisa e formas de intervenção em psicologia social de 
abordagem Sócio Histórica nas áreas da educação, da saúde e do trabalho. 

OBJETIVO 
 
Apresentar as raízes históricas e epistemológicas da abordagem Sócio Histórica em 
Psicologia Social, suas categorias fundamentais e métodos de pesquisa. Possibilitar o 
conhecimento das áreas de diálogo e de confronto da abordagem Sócio Histórica da 
Psicologia Social Latino-Americana com teorias de campos afins e da própria Psicologia 
Social. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 69 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Avaliação Psicológica II Código:  HP242 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP241 Avaliação Psicológica I 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Testes e inventários de aptidão, interesse, inteligência e outras funções cognitivas. Fundamentação 
teórica e contextualização nas diferentes áreas da psicologia. 

 

 
OBJETIVO 

 
Desenvolver a capacidade de análise e interpretação dos dados subsidiando a informação dos 
resultados e o planejamento de ações e perícias. 
 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 70 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Pessoas com Necessidades Especiais II Código:  HP264 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP263 Pessoas com Necessidades Especiais I 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00         Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Aspectos Psicossociais da deficiência: atitudes, as interações sociais, família e sexualidade. Os 
direitos das pessoas com necessidades especiais: saúde, educação e trabalho. O papel do psicólogo 
na inclusão social deste grupo. 
 
 

 
OBJETIVO 

 
Fundamentar a intervenção do psicólogo na área nos diferentes contextos: família, escola, 
trabalho, comunidade. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 71 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Ética  Código:  HP254 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há. 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
Princípios filosóficos da ética; análise do código de ética do Psicólogo, formação 
profissional do Psicólogo. 
 
 

OBJETIVO 
 

Avaliar os comportamentos profissionais do Psicólogo com base nos princípios éticos. 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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TERCEIRO ANO 

 
Tema: 

Grupos, Organizações, Comunidades e Cultura 
 

Sexto Semestre 
 
Disciplinas obrigatórias: 
 

Código Disciplina 
HP290 Psicologia Fenomenológico-Existencial IV 
HP297 Psicologia Social e Psicanálise 
HP272 Psicologia Sócio Histórica IV 
HP243 Avaliação Psicológica III 
HP277 Psicologia e Práticas Institucionais 
HP295 Psicopatologia I 
HP240 Abordagem Sistêmica das Organizações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 73 

 
 

PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Psicologia Fenomenológico-Existencial IV 
 

Código: HP290 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP289 Psicologia Fenomenológico-Existencial III 
Carga horária total: 30     AT:  02   AP: 00 Estágio: 00        Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Vivência de trabalho com grupos em Psicologia Existencial-Humanista: contribuições dos 
principais autores. 

 
OBJETIVO 

 
Identificar o comportamento grupal e os seus processos de comportamento individual. 
Fornecer suporte teórico para o trabalho com grupos na abordagem existencial-humanista. 
Compreender técnicas de dinâmicas de grupo e suas aplicações em diferentes contextos 
de intervenção. Definir as técnicas de dinâmicas de grupos e suas funções. 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 74 

 
 

PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Psicologia Social e Psicanálise Código:  HP297 

 
Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP267 Psicanálise III 
Carga horária total: 30     AT:  02      AP: 00 Estágio: 00       Créditos:  02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Categorias fundamentais da psicossociologia. O Imaginário e o Simbólico na coesão e 
identidade grupal. Análise institucional e intervenções psicossociais.  

 

OBJETIVO 
 
Instrumentalizar teórica e tecnicamente, visando dar as condições necessárias à análise 
crítica e intervenção em grupos, organizações e instituições. Problematizar o Freudismo e 
reexaminar suas relações com o político-social. 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:  
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 75 

 
 

PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Psicologia Sócio Histórica IV Código:  HP272 

 
Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP294 Psicologia Sócio Histórica III 
Carga horária total: 90     AT: 02     AP: 04 Estágio: 00         Créditos: 04 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Histórico da Psicologia social comunitária; grupos e comunidade; identidade pessoal, 
social e coletiva; movimentos sociais e identidades coletivas. Identidade e territorialidade. 
Interfaces e concepções do trabalho com comunidades; Psicologia comunitária e 
promoção da saúde; metodologias de trabalho com comunidades.  
 

OBJETIVO 
 

Identificar as raízes da Psicologia comunitária crítica; conhecer as categorias básicas de 
análise da psicologia social comunitária, refletir sobre o papel dos movimentos sociais na 
construção de novas identidades coletivas; analisar o processo de construção das políticas 
públicas a partir das lutas populares; analisar o processo de construção de espaços de 
participação democrática em vários âmbitos da vida social; conhecer e analisar diferentes 
metodologias de trabalho com comunidades. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

 
 

PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Avaliação Psicológica III Código:  HP243 

 
Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP241 Avaliação Psicológica I 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00      Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Testes de personalidade: fundamentação dos testes; contextos de aplicação; limitações; 
padrões de avaliação. Laudos pareceres e relatórios. 

 
OBJETIVO 

 
Proporcionar ao aluno o conhecimento dos testes de avaliação de personalidade, o 
desenvolvimento das capacidades de interpretação dos seus dados, de análise crítica das 
circunstâncias de sua validade, subsidiando atividades de perícia e orientação. 

 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 
 

PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Psicologia e Práticas Institucionais 
 

Código:  HP277 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 75     AT:  03    AP: 02 Estágio: 00         Créditos: 04 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Conceitos de Instituição. Práticas institucionais e subjetividade. Processos Grupais nas 
instituições. Abordagens em Psicologia Institucional. Elaboração de diagnóstico 
institucional 

 
 

OBJETIVO 
 

Fornecer subsídios referentes aos princípios teóricos e aos pressupostos metodológicos 
das principais abordagens em Psicologia institucional. Viabilizar o exercício da escuta e 
da análise dos diferentes discursos na instituição, bem como, do discurso da instituição.  
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicopatologia I Código:  HP295 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 60     AT:  02     AP: 02 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

O sofrimento humano na perspectiva psicoterapêutica. A Psicopatologia Fundamental e o 
sofrimento das singularidades subjetivas. 
 

OBJETIVO 
 

Refletir sobre o conceito de pathos e sofrimento humano na perspectiva psicoterapêutica. 
Fundamentar a Psicopatologia Fundamental no sofrimento singular e na sua manifestação 
na constituição do sujeito. Ampliar possibilidades de enfoques das atividades clínicas e 
suas possibilidades de aplicação. 

 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

 
 

PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Abordagem Sistêmica das Organizações Código:  HP240 

 
Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há. 
Carga horária total: 45     AT: 03     AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
Teoria de sistemas. Características dos sistemas abertos. As organizações como sistemas. 
Valores, normas e papéis. Características dos sistemas sociais. O homem e as 
organizações. Motivação e liderança. Diagnóstico Organizacional.  
 

OBJETIVO 
 
Fundamentar a análise e atuação da psicologia nas organizações sob o enfoque da teoria 
de sistemas.  
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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QUARTO ANO 

 
Tema: 

Contextos de Intervenção em Saúde, Educação e Trabalho 
 

Sétimo Semestre 
 
Disciplinas obrigatórias: 
 

Código Disciplina 
HP278 Psicologia e Saúde I 
HP279 Psicologia e Saúde II A 
HP280 Psicologia e Saúde II B 
HP281 Psicologia e Saúde II C 
HP273 Psicologia e Educação I 
HP274 Psicologia e Educação II 
HP283 Psicologia e Trabalho I 
HP284 Psicologia e Trabalho II 
HP245 Monografia I 
BT036 Psicofarmacologia Aplicada à Psicologia 
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Saúde I Código:  HP278 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há. 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

História e Políticas Públicas da Saúde no Brasil. A Saúde Pública e Privada no Brasil. A 
Saúde como direito. Princípios Básicos do SUS: integralidade, níveis de atendimento, 
trabalho de equipe interprofissional. Concepções de saúde. Aspectos psicossociais da 
saúde. Saúde mental e somática. Promoção da saúde mental nas unidades básicas, 
atendimentos ambulatoriais e emergenciais, atendimentos hospitalares e serviços 
substitutivos do hospital psiquiátrico.Papel do Psicólogo no SUS e nos PSF. 

 
OBJETIVO 

 
Apresentar o SUS, os conceitos e representações de saúde e o papel do psicólogo no SUS. 

 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Saúde II A Código:  HP279 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP290 Psicologia Fenomenológico-Existencial IV 

HP295 Psicopatologia I 
HP296 Psicopatologia II 

Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00      Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

O psicodiagnóstico e o método fenomenológico de investigação: bases teórico-práticas 
para uma psicologia compreensiva. Principais linhas de pensamento, técnicas e 
convergências na pratica psicoterapêutica. 

 
 

OBJETIVO 
 

Reformular o conceito tradicional de psicodiagnóstico numa abordagem existencial. 
Alicerçar a investigação no método fenomenológico. Explicitar os fundamentos da prática 
clínica, visando destacar o lugar da psicoterapia fenomenológico-existencial na prática 
psicoterápica. 

 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Saúde II B Código:  HP280 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP271 Psicologia Behaviorista III 
Carga horária total: 30     AT: 02    AP: 00 Estágio: 00      Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Treino em entrevista clínica inicial em situação simulada. Relação terapêutica. Introdução 
à formulação de casos clínicos fundamentada na análise comportamental. 
 

OBJETIVO 
 
Instrumentalizar o aluno para a condução de entrevistas clínicas iniciais e a tomada de 
decisão sobre indicação de casos para psicoterapia. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Saúde II C Código:  HP281 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP267 Psicanálise III 

HP295 Psicopatologia I 
HP296 Psicopatologia II 

Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Introdução à teoria da técnica que dá suporte à clinica psicanalítica. A construção do  
método psicanalítico propriamente dito. A conceituação de transferência em seu 
tripé:sugestão, resistência e repetição. O manejo transferencial e a condução do trabalho 
clinico pelo analista: associação-livre, atenção flutuante e interpretação. Apresentar os 
conceitos de compulsão à repetição, perlaboraçao e transformação psíquica. 
Correlacionando-os à condução do trabalho clinico e os mecanismos de defesa e as 
resistências do id, do ego e do superego, os quais implicam na noção de construções em 
análise como um instrumento clinico para além da interpretação. 

 
OBJETIVO 

 
Apresentar básicos da técnica e da ética na clínica psicanalítica. 

 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Educação I Código:  HP273 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há. 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00      Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Educação Formal, não-formal e informal. Histórico das práticas educativas no Brasil. Projeto 
político-pedagógico. Os ideários educacionais contemporâneos: da reprodução à emancipação. 
 

 

OBJETIVO 
 

Apresentar o processo histórico de construção do sistema educacional brasileiro com a 
participação popular nas lutas por uma educação democrática. Definir características e problemas 
dos diferentes níveis de ensino público e privado e estabelecer a articulação que se faz hoje entre 
educação, trabalho e saúde. 
 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Educação II Código:  HP274 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há. 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00        Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Psicologia e Educação. Psicologia educacional e Psicologia escolar como campos de 
conhecimento e de prática profissional. Produção de subjetividade a partir da escolarização na 
sociedade moderna. Fracasso escolar, problemas de aprendizagem e promoção de saúde.  

 

OBJETIVO 
 

Identificar as relações entre a Psicologia e a Educação ao longo da história. Promover reflexão 
sobre as implicações práticas dos diferentes conceitos da psicologia na Educação. 
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 87 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Trabalho I Código:  HP283 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há. 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00        Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

O que é trabalho. O sentido ontológico do trabalho. Trabalho e humanização. História das 
relações sociais de produção. O trabalho na sociedade contemporânea. Aspectos sociais e 
psicológicos da organização do trabalho. Considerações sobre o sofrimento no trabalho. A 
inserção do psicólogo nas relações de trabalho. A Psicologia Organizacional e a 
Psicologia do Trabalho. Perspectivas de atuação.   

 
OBJETIVO 

 
Promover reflexão crítica sobre o trabalho, como atividade constituinte do mundo dos 
homens, bem com o sobre a inserção do psicólogo no âmbito do trabalho. 

 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 88 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Trabalho II Código:  HP284 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP240 Abordagem Sistêmica das Organizações 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Orientação para diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação na gestão de pessoas 
sob a perspectiva sistêmica. O sistema e os subsistemas de recursos humanos: 
fundamentos, objetivos, processos, instrumentos.  
 
 

OBJETIVO 
 

Fundamentar a análise e atuação nos sistemas básicos de recursos humanos: 1) análise e 
descrição de cargos; 2) recrutamento, seleção e acompanhamento; 3) treinamento e 
desenvolvimento; 4) avaliação de desempenho; 5) saúde e segurança. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Monografia I Código:  HP245 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 Metodologia de Pesquisa I 

HP261 Metodologia de Pesquisa II 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00       Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Elaborar, de forma orientada, projeto de monografia. 
 

OBJETIVO 
 

Elaboração, pelo aluno, de seu projeto de monografia. 
 

 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 90 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicofarmacologia Aplicada à Psicologia Código:  BT036 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos BF011 Neurofisiologia Aplicada à Psicologia 

HP296 Psicopatologia II 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00        Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Histórico, definição e classificação de Psicofármacos. Princípios de Neurofisiologia e 
Neuroanatomia. Princípios de Neurotransmissão. Farmacodinâmica. Farmacocinética. 
Psicofármacos: pesquisa pré-clínica e clínica de novos medicamentos. Farmacologia dos 
Antidepressivos e Estabilizantes do humor. Farmacologia dos Ansiolíticos e Hipnóticos. 
Farmacologia dos Antipsicóticos e Antiparkinsonianos. Drogas empregadas nos 
distúrbios de memória. Farmacologia das drogas de abuso/dependência. Tratamento 
farmacológico do abuso/dependência de drogas psicoativas. Farmacologia dos 
anticonvulsivantes. Uso de fitoterápicos em psiquiatria. Outros tratamentos biológicos 
não-farmacológicos: eletroconvulsoterapia, fototerapia, privação de sono e estimulação 
magnética transcraniana.   
 

OBJETIVO 
 
 

 

 
Validade: a partir do ano letivo de 2009  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
  
Aprovado pelo CEPE:  Res. n°°°° 11/08-CEPE de 17/06/2008 
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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QUARTO ANO 
 

Tema: 
Contextos de Intervenção em Saúde, Educação e Trabalho 

 
Oitavo Semestre 

 
Disciplinas obrigatórias: 
 

Código Disciplina 
HP247 Estágio em Psicologia e Saúde: Triagem 
HP282 Psicologia e Saúde III 
HP275 Psicologia e Educação III 
HP285 Psicologia e Trabalho III 
HP286 Psicologia e Trabalho IV 
HP246 Monografia II 
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Estágio em Psicologia e Saúde: Triagem Código:  HP247 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP254 Ética 

HP278 Psicologia e Saúde I 
HP279 Psicologia e Saúde II A 
HP280 Psicologia e Saúde II B 
HP281 Psicologia e Saúde II C 

Carga horária total: 45     AT: 00       AP: 00 Estágio: 03         Créditos: 01 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Os primeiros contatos com o paciente. Entrevistas de triagem: o recorte da queixa, a 
hipótese diagnóstica, a entrevista devolutiva, o encaminhamento do paciente. 

 
OBJETIVO 

 
Propiciar experiência de prática supervisionada na área da psicoterapia no âmbito do 
Centro de Psicologia Aplicada. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Saúde III Código:  HP282 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP254 Ética 

HP277 Psicologia e Práticas Institucionais 
HP278 Psicologia e Saúde I 

Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Elaborar diagnóstico em instituição de saúde pública e propor plano de ação no âmbito da 
Psicologia. 

 
OBJETIVO 

 
Propiciar a elaboração de diagnóstico  e de plano de ação psicológica em instituição de 
saúde pública. 
  
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Educação III Código:  HP275 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP254 Ética 

HP273 Psicologia e Educação I 
HP274 Psicologia e Educação II 
HP277 Psicologia e Práticas Institucionais 

Carga horária total: 120     AT: 04       AP: 04 Estágio: 00        Créditos: 06 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Intervenção psicológica nos contextos formal, não-formal e informal da Educação. Atuação do 
psicólogo junto aos educadores, educandos, familiares e comunidade. 
 

OBJETIVO 
 

Fundamentar a análise e a prática do trabalho do psicólogo nos contextos formal, não formal e 
informal da Educação. 

 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Trabalho III Código:  HP285 
 

Natureza:   Semestral  
Pré – requisitos HP254 Ética 

HP283 Psicologia e Trabalho I 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

O indivíduo e a racionalidade das organizações empresariais e de trabalhadores no 
capitalismo. Globalização, economia solidária, desenvolvimento sustentável e 
desemprego. Cooperativismo, associativismo e sindicalismo. Histórico e funcionamento 
das organizações não governamentais. Poder e gestão nas organizações não-empresariais: 
a autogestão, a cogestão e a heterogestão. A produção de novas subjetividades nas 
experiências associativas de trabalhadores-considerações sobre o sofrimento no trabalho e 
a ação dos coletivos de saúde dos sindicatos dos trabalhadores. Instrumentos de 
diagnóstico e intervenção emancipatórios. 

 
OBJETIVO 

 
Contextualizar e identificar a organização social do trabalho e dos trabalhadores na 
contemporaneidade; instrumentalizar os alunos para formas de atuação emancipatórias 
nas relações de trabalho. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Trabalho IV Código:  HP286 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP254 Ética 

HP283 Psicologia e Trabalho I 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00       Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Orientação para diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação na gestão de saúde e 
segurança do trabalhador. Fundamentos, objetivos, processos, instrumentos Percepção de 
risco. Promoção da saúde e da qualidade de vida nas cidades. Espaço e mobilidade. 
 
 

OBJETIVO 
 

Fundamentar a análise e atuação em saúde e segurança em diversos contextos. 
 

 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Monografia II Código:  HP246 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP245 Monografia I 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Desenvolvimento e defesa de projeto de monografia. 
 

OBJETIVO 
 

Propiciar desenvolvimento de pesquisa e defesa de seus resultados pelo aluno formando. 
 

 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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QUINTO ANO 
 

Tema: 
Atuação do Psicólogo na Saúde, na Educação e no Trabalho 
 

Nono Semestre 
 
Disciplinas obrigatórias: 
 
Código Disciplina 
HP248 Estágio Profissional Supervisionado em 

Educação I 
HP250 Estágio Profissional Supervisionado em Saúde I 
HP253 Estágio Profissional Supervisionado em 

Trabalho I 
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Estágio Profissional Supervisionado em Educação I Código:  HP248 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP275 Psicologia e Educação III 

HP276 Psicologia e Educação IV 
Carga horária total: 225  AT:00     AP: 00 Estágio: 15         Créditos:05 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Elaboração de um projeto de intervenção e posterior execução. Elaboração de relatório da 
intervenção. 
 

 
OBJETIVO 

 
Propiciar experiência de prática supervisionada na área da Psicologia da Educação. 

 
 

 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Estágio Profissional Supervisionado em Saúde I Código:  HP250 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP247 Estágio em Psicologia e Saúde: Triagem 

HP282 Psicologia e Saúde III 
Carga horária total: 225     AT: 00       AP: 00 Estágio: 15        Créditos:05 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Elaboração de um projeto de intervenção e posterior execução. Elaboração de relatório da 
intervenção. 

 
 

OBJETIVO 
 

Propiciar experiência de prática supervisionada na área da Psicologia da Saúde. 
 

 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Estágio Profissional Supervisionado em Trabalho I Código:  HP252 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP284 Psicologia e Trabalho II 

HP285 Psicologia e Trabalho III 
HP286 Psicologia e Trabalho IV 

Carga horária total: 225     AT: 00      AP: 00 Estágio: 15        Créditos: 05 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Elaboração de um projeto de intervenção e posterior execução. Elaboração de relatório da 
intervenção. 
 
 

OBJETIVO 
 

 
Propiciar experiência de prática supervisionada na área da Psicologia do Trabalho. 

 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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QUINTO ANO 
 

Tema: 
Atuação do Psicólogo na Saúde, na Educação e no Trabalho 
 

Décimo Semestre 
 
Disciplinas obrigatórias: 
 
Código Disciplina 
HP249 Estágio Profissional Supervisionado em 

Educação II 

HP251 Estágio Profissional Supervisionado em Saúde II 

HP253 Estágio Profissional Supervisionado em Trabalho 
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 103 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Estágio Profissional Supervisionado em Educação 
II 

Código:  HP249 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP248 Estágio Profissional Supervisionado em Educação I 
Carga horária total: 225     AT: 00       AP: 00 Estágio: 15       Créditos: 05 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

 
Elaboração de um projeto de intervenção e posterior execução. Elaboração de relatório da 
intervenção. 
 
 

OBJETIVO 
 

Propiciar experiência de prática supervisionada na área da Psicologia da Educação. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 104 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Estágio Profissional Supervisionado em Saúde II Código:  HP251 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP248 Estágio Profissional Supervisionado em Saúde I 
Carga horária total: 225     AT: 00      AP: 00 Estágio: 15           Créditos: 05 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
 

Elaboração de um projeto de intervenção e posterior execução. Elaboração de relatório da 
intervenção. 
 

OBJETIVO 
 
 

Propiciar experiência de prática supervisionada na área da Psicologia da Saúde. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Estágio Profissional Supervisionado em Trabalho 
II 

Código:  HP253 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP248 Estágio Profissional Supervisionado em Trabalho I 
Carga horária total: 225     AT: 00       AP: 00 Estágio: 15      Créditos: 05 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Elaboração de um projeto de intervenção e posterior execução. Elaboração de relatório da 
intervenção. 
 

OBJETIVO 
 
Propiciar experiência de prática supervisionada na área da Psicologia do Trabalho. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Análise Comportamental Clínica: estratégias 
contemporâneas 

Código: HP300 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP271 Psicologia Behaviorista III 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Histórico da Análise Comportamental Clínica. Introdução à Psicoterapia Analítico-
funcional (FAP) de R. Kohlenberg e M. Tsai. Introdução à Terapia de Aceitação e 
Compromisso (ACT) de S. Hayes. Estudos de caso. 
 

OBJETIVO 
 
Introduzir duas estratégias de intervenção em psicoterapia consistentes com o 
Behaviorismo Radical. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Análise conceitual no Behaviorismo Radical-Teoria e 
Pesquisa 

Código: HP301 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP269 Psicologia Behaviorista I 
Carga horária total: 45     AT: 02       AP: 01 Estágio: 00       Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Definição de análise conceitual. Áreas de estudo na análise conceitual. Metodologia da 
Análise Conceitual. Prática de pesquisa em Análise Conceitual. 
 

OBJETIVO 
 
Introduzir o aluno na metodologia de pesquisa em análise conceitual no Behaviorismo 
Radical, através do estudo de seus fundamentos teóricos e de realização de pesquisa. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Orientação Profissional na Modalidade Clínica Código: HP302 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP273 Psicologia e Educação I 
Carga horária total: 45     AT: 02       AP: 01 Estágio: 00          Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Profissão e subjetividade nos cenários contemporâneos. Escolha profissional na 
adolescência e projeto de vida: aspectos sociais e psicodinâmicos. Orientação profissional 
na modalidade clínica: conceituação e fundamentos. Contextos e instrumentos de atuação 
em orientação profissional clínica. 
 

OBJETIVO 
 

Identificar as condições de produção da escolha profissional, articulando seus aspectos 
psicodinâmicos aos cenários sociais contemporâneos. Conhecer as principais teorias referentes à 
construção da identidade profissional, contextualizando a questão da escolha na adolescência, com 
as implicações psicológicas daí decorrentes. Contextualizar o processo de orientação profissional 
ao longo da história, dimensionando seus objetivos na atualidade. Instrumentalizar o aluno para a 
intervenção em Orientação Profissional individual e grupal, possibilitando a criação de novos 
procedimentos de atuação no contexto da clínica, da escola e das organizações. Contribuir para a 
discussão sobre processos de subjetivação produzidos nas práticas profissionais. 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Percepção de Risco Código: HP303 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 60     AT: 04       AP: 00 Estágio: 00        Créditos: 04 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Comportamento humano e percepção de risco. Fatores em interação (individuais, grupais, 
sociais, ideológicos). A pesquisa e percepção de risco. 
 

OBJETIVO 
 
Analisar os pressupostos da percepção de riscos. Identificar a perspectiva social e 
psicológica da percepção de riscos. Identificar os fundamentos e decorrências da Teoria 
da Homeostase do risco. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Práticas Culturais no Behaviorismo Radical Código: HP304 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP269 Psicologia Behaviorista I 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

O terceiro nível de seleção por conseqüências em Skinner e seus problemas. Práticas 
culturais enquanto unidades da evolução cultural. Planejamento cultural. Extensões éticas 
e políticas da filosofia behaviorista radical. 
 

OBJETIVO 
 
Introduzir o aluno à análise crítica de práticas culturais a partir da perspectiva 
behaviorista radical, buscando subsidiar pesquisas na área. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Processos Simbólicos, Subjetividade e Cultura Código: HP305 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP287 Psicologia Fenomenológico-Existencial I 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Processos simbólicos na subjetividade: sonho, criação artística e dinâmica da 
personalidade. Processos simbólicos na cultura: mito, religião e dinâmica sócio-cultural. 
Ideologia, sagrado e cultura. Alienação e mudança cultural. 
 

OBJETIVO 
 
Identificar os processos simbólicos na subjetividade e seus significados. Identificar,  
compreender e relatar processos simbólicos e semióticos na subjetividade e na cultura. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 113 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia Analítica Código: HP306 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00         Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Psicologia Analítica: histórico e epistemologia. Abordagem simbólica, relacionamento 
entre consciente e inconsciente, complexos estruturais da personalidade e o processo 
terapêutico. 
 

OBJETIVO 
 
Compreender os conceitos básicos da Psicologia Analítica, sua posição epistemológica e 
seus principais métodos terapêuticos. Identificar e interpretar os processos simbólicos na 
experiência subjetiva. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Processos Simbólicos Código: HP307 
 

Natureza:    Semestral  
Pré – requisitos HP287 Psicologia Fenomenológico-Existencial I 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00     Créditos: 02  
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Teoria semiótica, semântica e simbologia. Sinal, signo, símbolo e imagem: usos, 
significações e relações com o psiquismo. Linguagem. Análise semiótica e simbólica. 
Processos simbólicos e cultura. Pesquisas em Psicologia. 
 

OBJETIVO 
 
Diferenciar diferentes concepções de signo, símbolos e suas conseqüências para o 
entendimento da subjetividade. Identificar, compreender e relatar processos simbólicos e 
semióticos na subjetividade e na cultura. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicologia e Religião Código: HP308 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00        Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Aspectos históricos e fundamentos filosóficos de algumas religiões. Fronteiras e áreas de 
intersecção entre paradigmas religiosos e psicológicos. O paradigma da ciência e a 
dimensão da religiosidade. Psicologia e religião. 
 

OBJETIVO 
 
Oportunizar um espaço para discussão sobre as aproximações e contradições entre a 
ciência e a religião e a postura da ciência psicológica frente a dimensão da religiosidade. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicossomática Código: HP309 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Fundamentos históricos e epistemológicos da Psicossomática e das relações entre 
psiquismo, subjetividade e corpo. Abordagens teóricas sobre o sintoma psicossomático e 
o seu significado. O sintoma psicossomático e sua relação com a subjetividade e estrutura 
do sujeito. Possibilidades de tratamento e intervenção. 
 

OBJETIVO 
 
Compreender a interferência dos fatores afetivos no adoecer orgânico. Compreender o 
caráter simbólico da doença orgânica. Apreender uma visão integrada do ser humano. 
Conhecer os princípios teóricos e técnicos do tratamento psicológico de doenças 
psicossomáticas. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Questões Contemporâneas e Psicologia Código: HP310 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP287 Psicologia Fenomenológico-Existencial I 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00    Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Subjetividade, indivíduo, cultura e sociedade frente as dilemas da contemporaneidade e 
suas transformações sócio-culturais e problemas epistemológicos decorrentes para o 
campo psicológico. 
 

OBJETIVO 
 
Compreender as diferentes transformações na sociedade contemporânea e suas crises. 
Analisar e compreender seus reflexos na sociedade, cultura e subjetividade. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 118 

 
PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Recursos e Técnicas em Terapia Analítico-
Comportamental 

Código: HP311 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP271 Psicologia Behaviorista III 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00          Créditos: 02  
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Introdução ao emprego de recursos e técnicas na Terapia Analítico-comportamental. 
Seleção de recursos e técnicas. Introdução à ludoterapia comportamental.  
 

OBJETIVO 
 
Introduzir o emprego de recursos e técnicas para avaliação e tratamento psicoterápico de 
adultos e crianças.   
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Relacionamento amoroso: Teoria e pesquisa Código: HP312 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP269 Psicologia Behaviorista I 
Carga horária total: 45     AT: 02       AP: 01 Estágio: 00      Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Relacionamento amoroso humano: perspectivas histórica, etológica, psicológica, 
antropológica e sociológica. A química da paixão, do amor e da separação. O 
cortejamento e a seleção de parceiros. Manutenção de um relacionamento amoroso e 
diferenças de gênero: estilos de amor, apego, sexualidade, ciúme e infidelidade. 
Estratégias de enfrentamento: traição e timidez. Trabalho de campo.  
 

OBJETIVO 
 
Compreender diferentes perspectivas a respeito do relacionamento amoroso e sua 
importância para a abordagem clínica e de pesquisa. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Tópicos Especiais em Análise do Comportamento Código: HP313 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP270 Psicologia Behaviorista II 
Carga horária total: 45     AT: 02       AP: 01 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Estudo de temas especiais na Análise do Comportamento nos âmbitos do Behaviorismo 
Radical, da Análise Experimental do Comportamento e da Análise Comportamental 
Aplicada: conceituação e delimitação do estado da arte. 
 

OBJETIVO 
 
Atualizar o aluno em tópicos especiais na Análise Comportamental, informando-o sobre 
estado da arte e sobre pontos críticos no debate desses tópicos.    
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: Desenvolvimento infantil e interações familiares: 
abordagens etológica e behaviorista 

Código: HP314 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP269 Psicologia Behaviorista I 
Carga horária total: 60     AT: 02       AP: 02 Estágio: 00        Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

A abordagem etológica e o estudo do desenvolvimento. Competências do bebê e relações 
mãe-filho: desenvolvimento do apego; separação e reação a estranhos. O papel da 
aprendizagem no desenvolvimento humano e nos padrões de interação familiar.  Estilos e 
práticas educativas parentais na visão da análise do comportamento. Interações anti-
sociais. Programa de orientação familiar. 
 

OBJETIVO 
 
Compreender os princípios da etologia e o papel central da aprendizagem nas relações 
familiares.   
 

 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  Nº  1 (permanente) 
 

Disciplina: Psicopatologia na Abordagem Comportamental Código: HP315 
 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP269 Psicologia Behaviorista I 

HP296 Psicopatologia II 
Carga horária total: 30     AT: 02       AP: 00 Estágio: 00           Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Classificação sindrômica versus classificação funcional. Modelo médico versus modelo 
psicológico. Análise de contingências aplicada a questões clínicas. Estudos de caso.  
 

OBJETIVO 
 
Analisar criticamente os manuais classificatórios em psicopatologia e identificar classes 
comportamentais relevantes para a análise e intervenção clínica.   
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:   
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  Nº  1 (permanente) 
 

Disciplina: História das Idéias Psicológicas II 
  

Código: HP316 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP256 – Introdução à Psicanálise 

HP257 – Introdução à Psicologia Behaviorista 
HP258 – Introdução à Psicologia Fenomenológico-Existencial 
HP259 – Introdução à Psicologia Sócio Histórica 

Carga horária total: 60     AT:  04      AP: 00 Estágio: 00        Créditos: 04 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Analisar e confrontar a construção epistemológica das principais correntes teóricas da 
Psicologia.  

OBJETIVO 
Identificar e analisar as principais questões e controvérsias epistemológicas da Psicologia. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  1 (permanente) 
 

Disciplina: A Observação em Pesquisa 
 

Código: HP317 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP244 – A Psicologia como Ciência e Profissão 
Carga horária total: 90     AT:  00      AP: 00 Estágio: 06         Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

A observação segundo diferentes métodos de investigação: experimental, 
fenomenológico, clínico, dialético e outros. Estudo de campo sistematizando diferentes 
formas de observação. Registro, análise e interpretação de dados. 
 
                                              OBJETIVO 
Introduzir o método de observação dentro do contexto da Psicologia. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Terapia Corporal 
 

Código: HP318 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há 
Carga horária total: 45     AT:  01      AP: 02 Estágio: 00         Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Principais abordagens da terapia corporal: histórico, categorias teóricas e práticas; 
desenvolvimento humano integrando aspectos psíquicos e corporais. 
 

OBJETIVO 
 

Introduzir o corpo no campo da psicologia relacionando-o com as formas de 
comunicação, expressão e integração terapêutica. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 126 

PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Pesquisa em Psicologia Social 
 

Código: HP319 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 – Metodologia de Pesquisa I 

HP261 – Metodologia de Pesquisa II 
HP294 – Psicologia Sócio Histórica III 

Carga horária total: 90      AT: 00       AP: 00  Estágio: 06      Créditos:02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Elaboração e desenvolvimento de projeto de investigação em Psicologia social. 
 

OBJETIVO 
 
 

Proporcionar ao aluno conhecimento prático de investigação em Psicologia social. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Pesquisa em Neuropsicologia 
 

Código: HP320 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 – Metodologia de Pesquisa I 

HP261 – Metodologia de Pesquisa II 
HP262 – Neuropsicologia 

Carga horária total: 90           AT: 00       AP: 00 Estágio: 06     Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Desenvolvimento de pesquisa em Neuropsicologia 
 

OBJETIVO 
 

Propiciar prática de pesquisa em neuropsicologia. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Pesquisa em Psicanálise 
 

Código: HP321 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 – Metodologia de Pesquisa I 

HP261 – Metodologia de Pesquisa II 
HP267 – Psicanálise III 

Carga horária total:  90           AT:  00       AP: 00 Estágio: 06       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Desenvolvimento de pesquisa em Psicanálise. 
 
                                              

 OBJETIVO 
 
Favorecer, proporcionar prática de pesquisa em Psicanálise. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Pesquisa em Construtivismo 
 

Código: HP322 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 – Metodologia de Pesquisa I 

HP261 – Metodologia de Pesquisa II 
HP291 – Psicologia Genética 

Carga horária total:  90            AT:  00       AP: 00 Estágio: 06       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Desenvolvimento de projeto de pesquisa com abordagem construtivista. 
 

OBJETIVO 
 
Propiciar uma prática de pesquisa sob uma abordagem construtivista. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento:                                                 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação:  
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Pesquisa em Psicologia 
 

Código: HP323 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 – Metodologia de Pesquisa I 

HP261 – Metodologia de Pesquisa II 
Carga horária total: 90      AT: 00       AP: 00  Estágio: 06      Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Desenvolvimento de pesquisa em temas contemporâneos  em psicologia. 
 

OBJETIVO 
 

Propiciar prática de pesquisa em temas atuais em psicologia. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Treino em Pesquisa Experimental 
 

Código: HP324 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 – Metodologia de Pesquisa I 

HP261 – Metodologia de Pesquisa II 
Carga horária total: 90      AT: 00       AP: 00  Estágio: 06      Créditos:  02 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Treino em Pesquisa de acordo com os métodos experimentais. 
 
 

OBJETIVO 
 

Desenvolver habilidade de realizar pesquisa experimental em psicologia. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Pesquisa I 
 

Código: HP325 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 – Metodologia de Pesquisa I 

HP261 – Metodologia de Pesquisa II 
Carga horária total: 90     AT:  02       AP: 04 Estágio: 00    Créditos:  04 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

Elaboração de projeto de pesquisa.  
 

OBJETIVO 
 

Oferecer experiência  no planejamento e realização de pesquisa e elaboração de relatórios. 
 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de: 
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Pesquisa II 
 

Código: HP326 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP325 – Pesquisa I 
Carga horária total: 90             AT:  02       AP: 04 Estágio: 00       Créditos: 04 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
 
Desenvolvimento de pesquisa em psicologia e elaboração de relatório final. 
 

OBJETIVO 
 
Oferecer experiência no planejamento e realização de pesquisa e elaboração de relatórios. 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Tópicos Especiais em Psicopatologia I 
 

Código: HP327 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos Não há. 
Carga horária total: 30             AT:  02       AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
 
A Psicopatologia Geral e o desenvolvimento da psicologia compreensiva e 
fenomenológica da pessoa. 
 

OBJETIVO 
 
Fundamentar a Psicopatologia Geral de Jaspers enquanto discurso sobre as doenças e suas 
formas corporais e discursivas. A aplicação do método fenomenológico e da psicologia 
compreensiva em Psicopatologia. A importância da perspectiva fenomenológica em 
Psiquiatria e o lugar da compreensão psicológica para os fenômenos psicopatológicos. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Tópicos Especiais em Psicopatologia II 
 

Código: HP328 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP327  - Tópicos Especiais em Psicopatologia I 
Carga horária total: 30             AT:  02       AP: 00 Estágio: 00       Créditos: 02 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
 
A Psicopatologia Geral de Jaspers e a Psicologia explicativa: revisão do conhecimento 
causal 
 

OBJETIVO 
 
As conexões causais da vida psíquica, a concepção da totalidade da vida psíquica, a 
significação da situação sociológica da doença, o todo do existir humano. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  1 (permanente) 

 
Disciplina: Pesquisa em Psicologia do Trânsito 
 

Código: HP329 

Natureza:    Semestral   
Pré – requisitos HP260 – Metodologia de Pesquisa I 

HP261 – Metodologia de Pesquisa II 
Carga horária total:  90        AT:  02       AP: 04 Estágio: 00       Créditos: 03 
 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 
 
Desenvolvimento de pesquisas sobre Psicologia do Trânsito. 
 

OBJETIVO 
 
Propiciar o contato do aluno com a prática de pesquisa em temas da Psicologia do 
Trânsito. 
 
 
 
Validade: a partir do ano letivo de:  
 
Professor:  
 
Chefe do Departamento: 
 
Aprovado pelo CEPE         Res. n°°°°       /      de        /      /   
 
Pró-Reitor de Graduação: 
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IX - Anexos 


