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1. DENOMINAÇÃO DO CURSO 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

CÓDIGO: 32A 

MODALIDADE DE CURSO: BACHARELADO 

MODALIDADE DE OFERTA: PRESENCIAL 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este PPC curso de Psicologia vigora desde 2018 e sofreu alterações aprovadas no 

Congrad em Dezembro de 2019. 

O curso de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi criado 

em 1992, através da Resolução N
o
. 15/91 do Conselho Universitário Superior (CONSU) 

da UFJF, sendo reconhecido pela Portaria N
o
. 379 de 05/03/1999. Formou sua primeira 

turma no ano de 1996 e, desde então, a procura pelo curso tem apresentado um aumento 

significativo, sendo nos últimos anos, consistentemente, o curso mais concorrido no 

Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) da UFJF. O curso de Graduação em 

Psicologia da UFJF está vinculado ao Departamento de Psicologia, uma unidade 

acadêmica que integra o Instituto de Ciências Humanas (ICH/UFJF). Um indicador 

importante da qualidade do curso é o fato do mesmo ter obtido conceito 5 no último 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 

Durante os seus primeiros anos, período compreendido entre 1992 e 2009, o curso 

de Psicologia da UFJF foi ministrado no período noturno.  A partir de 2010, passou a ser 

ofertado em turno integral. Nos primeiros anos de sua existência, o curso oferecia 30 

vagas/ano, posteriormente, passou a ofertar 40 vagas/ano. Através da implementação do 

Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades e 

Institutos Federais (REUNI), instituído pelo governo federal em 2007 (Decreto nº 6.096, 

de 24/04/07) com o objetivo de ampliar o acesso à educação superior, ocorreu a 

ampliação do número de 10 vagas do curso de Psicologia da UFJF, perfazendo um total 

de 50 vagas/ano que passaram a ser ofertadas aos(às) discentes ingressantes no curso em 

março de 2009. Além disso, vagas em disciplinas de natureza interdisciplinar passaram 

a ser ofertadas aos(as) alunos(as) de cursos de áreas afins, em especial aos do Curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas, desde que observada a 
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possibilidade de conciliação entre a demanda apresentada e os recursos internos 

existentes (natureza da disciplina, carga horária docente, capacidade das salas de aula, 

etc.). 

A partir de 2014 ocorreram uma série de discussões no Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e no Colegiado do Curso de Psicologia objetivando melhor adaptar 

o curso ao novo Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG) da UFJF e às Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de Psicologia, procurando, também, propiciar uma 

melhor integração entre o curso de Graduação e o Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da UFJF, criado no ano de 2008. Essas discussões deram origem à proposta 

de reforma curricular do curso de Psicologia, que aumentou a carga horária total do 

curso em 10 horas e operou três modificações principais: a) aumentou a proporção de 

disciplinas eletivas e opcionais em relação às disciplinas obrigatórias, visando ao 

aumento da flexibilidade do curso, dando mais autonomia e opção de escolha ao(à) 

aluno(a) durante a sua formação; b) reconfigurou as ênfases do curso de Graduação de 

forma a aproximá-las das linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da UFJF, visando a uma maior integração entre graduação e pós-graduação; 

c) estabeleceu critérios de flexibilização curricular, conforme preconizado no novo 

RAG. 

Cumpre ressaltar que todas as mudanças propostas nesta reforma curricular foram 

discutidas e aprovadas em reuniões de departamento, com a participação dos discentes, 

via diretório acadêmico. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO 

 

3.1. Contatos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (ICH) 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Campus Universitário 

Rua José Lourenço Kelmer, s/n. 

Bairro São Pedro – CEP: 36036-900. 

Juiz de Fora – MG 

Telefone da coordenação: (32) 2102-3117 

E-mail da coordenação: coord.psicologia@ufjf.edu.br / coordenacaopsiufjf@gmail.com 

mailto:coord.psicologia@ufjf.edu.br
mailto:coordenacaopsiufjf@gmail.com
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Website do curso: http://www.ufjf.br/psicologia/ 

 3.2. Estrutura e Dinâmica Institucional do Departamento de Psicologia 

 O Departamento de Psicologia é uma unidade acadêmica que integra o Instituto 

de Ciências Humanas, ao qual está vinculado o curso de Graduação em Psicologia, o 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia e o Centro de Psicologia Aplicada. 

 Atualmente, o Departamento de Psicologia conta com um total de 20 docentes, 

sendo todos em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE). Desse quadro 

docente, 19 possuem Doutorado e um o título de Mestre – cuja inserção no doutorado 

ocorreu em julho de 2015. 

 Todos os docentes lotados no Departamento de Psicologia da UFJF estão 

envolvidos em atividades de graduação (ensino, pesquisa e/ou extensão), sendo que 14 

dos mesmos também estão inseridos no Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 

  O Colegiado Departamental, o Colegiado de Curso de Graduação de Psicologia, 

o Colegiado do Centro de Psicologia Aplicada, a Coordenação do Curso de Psicologia, a 

Chefia do Departamento de Psicologia e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

são instâncias deliberativas e operacionais que constituem a estrutura e dinâmica interna 

do referido departamento. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) e a Comissão de 

Orientação de Estágio (COE) são as instâncias consultivas e operacionais que também 

constituem a estrutura e dinâmica interna do Departamento de Psicologia da UFJF. As 

deliberações dos mesmos dependem de aprovação final do Colegiado do Curso e/ou do 

Departamento de Psicologia. Das instâncias anteriormente citadas, o NDE e a COE são 

aquelas diretamente relacionadas à dinâmica de funcionamento do Curso de Psicologia 

(ver detalhamento de configuração e funcionamento dessas duas instâncias nos Anexos I 

e II, respectivamente). 

 No âmbito do Departamento de Psicologia são desenvolvidos programas, 

projetos de pesquisa e de extensão, bem como serviços de Psicologia aplicada, através 

dos quais são implementados os conteúdos curriculares teórico-práticos direcionados à 

formação em Psicologia em nível de Graduação e de Pós-Graduação, de forma 

articulada e integrada, sempre que possível. Informações sobre o Centro de Psicologia 

Aplicada, os núcleos/grupos de pesquisa, os programas de tutoria, a empresa júnior, os 

laboratórios, a residência e o programa de pós-graduação em Psicologia, todos relativos 

ao âmbito do Departamento de Psicologia, podem ser vistas no Anexo III. 

 

3.3. Público alvo 

http://www.ufjf.br/psicologia/
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O curso de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora se destina a 

estudantes oriundos da Zona da Mata de Minas Gerais e região, cujo acesso ocorre 

através do PISM, bem como a estudantes oriundos de qualquer localidade do país, 

através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) - mediante a classificação obtida no 

ENEM. 

 

3.4. Quantidade de vagas 

 O curso de Psicologia oferece 50 vagas anuais, com ingresso no início de cada 

ano letivo. 

 

3.5. Processo seletivo 

O processo seletivo para o ingresso no curso de Psicologia ocorre através do 

SISU e do PISM, realizado de acordo com os procedimentos previstos no RAG da 

UFJF. Segue, pois, o mesmo padrão dos demais cursos de graduação da UFJF. 

 

3.6. Justificativa para a oferta do curso 

  De acordo com dados do IBGE, no ano de 2010, o município de Juiz de Fora 

(MG) contava com um total de 516.247 habitantes, configurando-se como o quarto 

município mais populoso do Estado de Minas Gerais e o 36º do Brasil 

(http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31). Em 2016, o IBGE 

estimou que a população de Juiz de Fora tenha aumentado para 559.636 habitantes 

(http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=313670). 

Atualmente, seis instituições de ensino superior (IES) oferecem o curso de 

graduação em Psicologia na cidade de Juiz de Fora. Destas, cinco são instituições de 

natureza privada. A UFJF é a única instituição de natureza pública e federal que oferece 

o curso de graduação em Psicologia no município. A Universidade Federal de São João 

Del Rei - MG, que também oferta o curso de Psicologia, fica a 155 km do município de 

Juiz de Fora, sendo a universidade pública mais próxima geograficamente. 

O expressivo número de pessoas interessadas em ingressarem no curso de 

Psicologia da UFJF retrata uma disputa acirrada pelas vagas. Além desta crescente 

procura do curso na UFJF, os índices de evasão do curso são mínimos. 

Vale notar que, nos últimos anos, a Psicologia vem sendo cada vez mais 

requisitada nos mais diversos ambientes, entendida como um campo interdisciplinar que 

faz interface com diversas áreas do conhecimento. Portanto, tem se destacado como 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=313670
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ciência e como profissão, ganhando mais espaço de atuação, valorização e 

reconhecimento social. 

 

3.7. Carga Horária do Curso e Integralização Curricular 

O tempo mínimo e o tempo máximo para integralização do curso de Psicologia 

foram definidos conforme estabelecido na Resolução CNE/CSE N
o
 2/ 2007 e no RAG. 

A citada resolução preconiza que o tempo mínimo para integralização dos cursos de 

Psicologia é de 5 anos, enquanto o RAG preconiza que o tempo máximo é o dobro do 

recomendado. No caso do curso de Psicologia da UFJF o tempo recomendado é o 

mesmo que o tempo mínimo. 

Períodos para a Integralização do Curso de Psicologia: 

• Tempo Mínimo: 10 períodos (5 anos) 

• Tempo Máximo: 20 períodos (10 anos) 

Carga Horária do Curso de Psicologia: 

• Disciplinas Obrigatórias.........................2370HS 

• Disciplinas Eletivas
1
..............................720 HS 

• Disciplinas Opcionais
2
..........................430HS 

• Estágio supervisionado
3
........................500 HS 

       Carga Horária Total (CHT)....................4020 HS 

OBS.: 

1
 O(A) discente deverá cursar, ao todo, 720 horas em disciplinas eletivas sendo, 

obrigatoriamente, 360 horas em disciplinas de uma ênfase do curso e 360 horas em 

disciplinas de outra ênfase do curso. 

2
 A carga horária excedente em disciplinas eletivas será computada, automaticamente, 

na carga horária de disciplinas opcionais. 

3
 O(A) discente deverá cursar dois estágios de 250 horas, sendo cada um de uma ênfase 

diferente do curso. 

 

3.8.  O Horário das Aulas do Curso de Psicologia da UFJF 

Desde 2010, as aulas são oferecidas em período integral, com a concentração 

de aulas nos turnos matutino e vespertino. 

 

4. O PROJETO PEDAGÓGICO 
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4.1. Concepção geral 

O curso de graduação em Psicologia da UFJF tem como meta central a formação 

do(a) psicólogo(a) voltado para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino 

de Psicologia. Além disso, conforme preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de graduação em Psicologia, entende-se que a formação deve ser 

baseada nos seguintes princípios e compromissos: 

I - construção e desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia; 

II - compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do 

fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais; 

III - reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para compreensão do 

ser humano e incentivo à interlocução com campos de conhecimento que permitam a 

apreensão da complexidade e multideterminação do fenômeno psicológico; 

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

País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão; 

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

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

organizações e comunidades; 

VI - respeito à ética nas relações com clientes e usuários, com colegas, com o público e 

na produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e informações da área da Psicologia; 

VII - aprimoramento e capacitação contínuos. 

O curso de graduação em Psicologia da UFJF procura articular os 

conhecimentos, habilidades e competências desejadas em torno dos seguintes eixos 

estruturantes: 

I - 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; 

II - Fundamentos teórico-metodológicos que garantam a apropriação crítica do 

conhecimento disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes métodos e 

estratégias de produção do conhecimento científico em Psicologia; 

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

garantir tanto o domínio de instrumentos e estratégias de avaliação e de intervenção 

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

contextos específicos de investigação e ação profissional; 
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IV - Fenômenos e processos psicológicos que constituem classicamente objeto de 

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

conhecimento de suas características, questões conceituais e modelos explicativos 

construídos no campo, assim como seu desenvolvimento recente; 

V - Interfaces com campos afins do conhecimento para demarcar a natureza e a 

especificidade do fenômeno psicológico e percebê-lo em sua interação com fenômenos 

biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral e contextualizada 

dos fenômenos e processos psicológicos; 

VI - Práticas profissionais voltadas para assegurar um núcleo básico de competências 

que permitam a atuação profissional e a inserção do graduado em diferentes contextos 

institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de áreas afins. 

 

4.2. Perfil profissional 

 Em conformidade com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Psicologia 

(CNE/CES 5/2011), o curso de graduação em Psicologia da UFJF tem como objetivo 

desenvolver em seus egressos competências que permitam o domínio básico de 

conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos que 

demandam a investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação em processos 

psicológicos e psicossociais e na promoção da qualidade de vida. São elas: 

I - analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos; 

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

organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais; 

III - identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar 

projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da 

população-alvo; 

IV - identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da 

Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de 

dados em projetos de pesquisa; 

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

tendo em vista a sua pertinência; 

VI - avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em 

diferentes contextos; 

VII - realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de 

grupos e de organizações; 
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VIII - coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e 

socioculturais dos seus membros; 

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

fenômenos envolvidos assim o recomendar; 

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

interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 

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

terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos 

com os quais se depara; 

XII - realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

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

profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

XIV - apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 

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

assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 

Ainda segundo as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Psicologia 

(CNE/CES 5/2011), essas competências, básicas, devem se apoiar nas habilidades de: 

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

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

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

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

científica; 

IV - planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em 

diferentes contextos; 

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

comportamentais; 

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

primárias de acesso a estados subjetivos; 

VII - utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e 

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

  

4.3. Princípios norteadores da organização curricular 

Os principais documentos que nortearam a organização curricular do curso de 

Psicologia da UFJF foram as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Psicologia 
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(CNE/CES 5/2011) e o Regulamento Acadêmico de Graduação (RAG) da UFJF. 

Segundo as referidas diretrizes, a identidade do curso de Psicologia no País é conferida 

através de um núcleo comum que estabelece uma base homogênea para a formação no 

País e uma capacitação básica para lidar com os conteúdos da Psicologia, enquanto 

campo de conhecimento e de atuação. Reconhecendo a diversidade de orientações 

teórico-metodológicas, práticas e contextos de inserção profissional que caracterizam a 

Psicologia, as Diretrizes estabelecem, também, que a formação em Psicologia se 

diferencia em ênfases curriculares, entendidas como um conjunto delimitado e 

articulado de competências e habilidades que configuram oportunidades de 

concentração de estudos e estágios em algum domínio da Psicologia. Assim sendo, as 

disciplinas do núcleo comum do curso de Psicologia da UFJF visam a permitir ao(à) 

discente ter uma visão generalista da Psicologia. Em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para cursos de Psicologia, as ênfases do curso reconhecem a 

vocação histórica do departamento de Psicologia da UFJF e permitem ao(à) discente 

concentrar seus estudos em três grandes áreas da Psicologia: processos e contextos 

educacionais; processos psicossociais e da saúde; e, processos de investigação científica 

em Psicologia. 

Devido à consistente interação entre a graduação e a pós-graduação ao longo dos 

anos, a presente reforma curricular do curso de graduação em Psicologia reconheceu e 

procurou favorecer esse processo. A primeira articulação direta entre graduação e pós-

graduação resultante da reforma curricular provém da reconfiguração das ênfases do 

curso de graduação. Assim sendo, com a presente reforma curricular, o curso de 

Psicologia passa a ter um núcleo comum (constituído pelas disciplinas obrigatórias) e 

três ênfases curriculares (constituídas por disciplinas eletivas), sendo necessário que 

o(a) discente escolha duas dentre essas três ênfases para se concentrar. Essa 

reconfiguração aproximou as ênfases do curso das linhas de pesquisa do programa de 

pós-graduação (ver descrição das linhas de pesquisa da pós graduação no Anexo III), 

reconhecendo, assim, a vocação de ensino, pesquisa e extensão, já presente no corpo 

docente de ambos os cursos.  

Outro aspecto pensado em prol do favorecimento da integração entre pós-

graduação e graduação são as disciplinas “Treino em Pesquisa” (vide ementas a seguir) 

ofertadas na graduação, pois essas configuram oportunidades para os(as) alunos(as) de 

graduação acompanharem pesquisas em nível de pós-graduação, participando, muitas 

vezes, de discussões em conjunto com mestrandos e doutorandos. Ainda em termos de 
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disciplinas, conforme o novo RAG, há a possibilidade dos(as) alunos(as) de graduação 

cursarem disciplinas no programa de pós-graduação em Psicologia e terem a carga 

horária referente à essas disciplinas aproveitada como carga horária em disciplinas 

eletivas na graduação, conforme a disciplina cursada na pós e a ênfase da graduação 

(vide páginas 62 e 63 – onde estão as disciplinas do PPG e as ênfases para as quais 

poderiam ser aproveitadas). Assim, existem disciplinas na graduação e na pós-

graduação que podem congregar alunos de ambos os cursos. Outro elemento 

responsável pela integração entre graduação e pós-graduação é o Seminário Integrativo 

que ocorre no final do segundo semestre letivo do ano e que conta com alunos da 

graduação e da pós-graduação. O Seminário é um evento organizado pela graduação e 

pela pós-graduação, no qual os(as) alunos(as) de pós-graduação submetem seus projetos 

de qualificação ou resultados parciais de suas pesquisas ao crivo de examinadores 

externos (convidados pelo programa de pós-graduação). Já os(as) alunos(as) de 

graduação, além de assistirem às apresentações, conforme seu período no curso de 

graduação, também apresentam seus Trabalhos de Conclusão de Curso nesse evento. 

Assim, os(as) alunos(as) do curso de doutorado têm a oportunidade de desenvolver 

habilidades importantes preconizadas pela CAPES e os(as) alunos(as) de graduação têm 

a oportunidade de desenvolver habilidades e competências propostas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Cursos de Graduação em Psicologia, bem como participar 

de atividades em nível de pós-graduação. 

Por fim, além de todos os aspectos mencionados acima, é importante considerar, 

também, que a articulação entre graduação e pós-graduação tem gerado, ainda, outras 

ações. Como exemplos, podem ser mencionadas a apresentação de trabalhos em eventos 

científicos e a publicação de artigos, trabalhos completos e resumos. Ressalta-se que 

esses e outros produtos que constam nos currículos Lattes dos docentes são 

desdobramentos da participação ativa que os estudantes de graduação têm nas 

atividades de pesquisa realizadas no PPG-Psicologia. Assim sendo, percebe-se que a 

integração entre a pós-graduação e a graduação em Psicologia ocorre em diversos níveis 

e modalidades que vão desde as atividades de pesquisa a aspectos políticos referentes ao 

planejamento e funcionamento de ambos os cursos. Isso tem permitido que o curso de 

graduação em Psicologia e o PPG-Psicologia coexistam de forma integrada e solidária, 

com amplos impactos na formação dos(as) alunos(as) de graduação e de pós-graduação. 

 

4.4. Estrutura curricular 
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A presente reforma curricular operou três modificações principais: a) aumentou 

a proporção de disciplinas eletivas e opcionais em relação às disciplinas obrigatórias, 

visando a aumentar a flexibilidade do curso, dando mais autonomia e opção de escolha 

ao(à) aluno(a) durante sua formação; b) reconfigurou as ênfases do curso de graduação 

de forma a aproximá-las das linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da UFJF, visando a uma maior integração entre graduação e pós-graduação; 

c) estabeleceu critérios de flexibilização curricular, conforme preconizado no novo 

RAG. O Anexo IV apresenta a relação das disciplinas obrigatórias e eletivas presentes 

na grade anterior com a indicação do status de cada disciplina na reforma curricular. 

Antes da apresentação da nova matriz curricular do curso de Psicologia da UFJF, 

serão apresentadas as ementas das disciplinas do núcleo comum, organizadas em função 

dos eixos estruturantes previstos nas diretrizes curriculares, bem como as ementas das 

disciplinas de cada ênfase do curso. O formulário CG, com a devida assinatura da 

coordenadora do curso de Psicologia, encontra-se no Anexo V. 

 

4.4.1 Núcleo comum do Curso de Psicologia da UFJF 

Conforme mencionado, o núcleo comum da formação em Psicologia estabelece 

uma base homogênea para a formação no País e uma capacitação básica para lidar com 

os conteúdos da Psicologia, enquanto campo de conhecimento e de atuação. Devido à 

sua natureza, no PPC do curso de Psicologia da UFJF, as disciplinas que constituem o 

núcleo comum são obrigatórias para todos os(as) alunos(as) do curso (os planos de 

ensino de cada disciplina obrigatória estão apresentados no Anexo VI). As disciplinas 

do núcleo comum se organizam nos seguintes eixos estruturantes: 

 

- Eixo I: Fundamentos Epistemológicos e Históricos 

 

Esse eixo tem como objetivo permitir 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. Além de 

estar presente em outras atividades e disciplinas do curso, esse eixo é constituído, 

principalmente, pelas seguintes disciplinas: 

 

PSI173 Introdução à História e Historiografia da Psicologia (Ementa: História e 

historiografia da psicologia. Antecedentes na filosofia e fisiologia. O projeto de uma 
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psicologia científica no século XIX: Fechner, Wundt e James. A era das escolas. A era 

da especialização). 

PSI175 Fundamentos Epistemológicos da Psicologia 1 (Ementa: Principais 

tendências e correntes psicodinâmicas na história da psicologia. Fundamentos 

filosóficos das teorias psicodinâmicas. Natureza e estrutura do psiquismo nas teorias 

psicodinâmicas.  Os fatores explicativos: determinismo e causalidade psíquica). 

PSI176 Fundamentos Epistemológicos da Psicologia 2 (Ementa: História e 

pressupostos filosóficos do cognitivismo na psicologia. Principais modelos explicativos 

no cognitivismo. Questões recentes no cognitivismo). 

FIL027 Introdução à Filosofia (Ementa: Origem do pensamento filosófico. Aspectos 

distintivos em relação ao mito, religião, senso comum e ciência. Ser humano e cultura. 

Conhecimento e ciência. Natureza da ciência. Ciências Humanas. Política, fundamentos, 

estado e democracia. Ética e moral. A questão da liberdade.). 

 

- Eixo II: Fundamentos Teórico-Metodológicos 

 

Esse eixo tem como objetivo garantir a apropriação crítica do conhecimento 

disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes métodos e estratégias de 

produção do conhecimento científico em Psicologia. Além de estar presente em outras 

atividades e disciplinas do curso, esse eixo é constituído, principalmente, pelas 

seguintes disciplinas: 

 

EST001 Elementos de Estatística (Ementa: Fornecer conhecimentos básicos de análise 

exploratória de dados e inferência estatística). 

EST017 Estatística Aplicada à Psicologia (Delineamentos Experimentais de Pesquisa. 

Variável Aleatória e Distribuições de Probabilidade. Distribuições Amostrais. 

Estimação. Testes de Hipótese Paramétricos. Análise de Variância. Testes de Hipótese 

não Paramétricos). 

FIL024 Filosofia da Ciência I (Ementa: Apresentação dos problemas da Filosofia da 

Ciência. Especificidade do conhecimento científico. Pressupostos filosóficos da ciência 

moderna. Revolução Científica. Positivismo. Positivismo Lógico. Racionalismo Crítico. 

Nova Filosofia da Ciência. Construtivismo Social. Temas contemporâneos em Filosofia 

da Ciência). 

PSI172 Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia (Ementa: Normas de escrita 
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científica. Busca em bases de dados. Principais etapas na construção de um projeto de 

pesquisa. Métodos observacionais, correlacionais, experimentais e quasi-experimentais). 

 

- Eixo III: Procedimentos para a Investigação Científica e a Prática Profissional 

 

Esse eixo tem como objetivo garantir tanto o domínio de instrumentos e 

estratégias de avaliação e de intervenção, quanto a competência para selecioná-los, 

avaliá-los e adequá-los a problemas e contextos específicos de investigação e ação 

profissional. Além de estar presente em outras atividades e disciplinas do curso, esse 

eixo é constituído, principalmente, pelas seguintes disciplinas: 

 

PSI180 Psicometria e Medidas em Psicologia (Ementa: História da psicometria. 

Principais conceitos em psicometria: níveis de mensuração; validade; fidedignidade e 

normas. Construção de testes psicológicos). 

PSI186 Avaliação Psicológica (Ementa: O processo de avaliação psicológica e o uso de 

testes na psicologia. Os principais testes e suas diferentes aplicações. Padrão de 

avaliação, laudos, pareceres e relatórios.). 

PSI178 Estágio Básico em Psicologia 1 (Ementa: Observação e reflexão acerca das 

práticas profissionais e das pesquisas em quatro subáreas da Psicologia: 

Pesquisa/docência em Psicologia, Psicologia Escolar e Educacional, Avaliação 

Psicológica e Psicologia Organizacional e do Trabalho).  

PSI184 Estágio Básico em Psicologia 2 (Ementa: Observação e reflexão acerca da 

prática psicológica e da pesquisa em três subáreas da Psicologia: Saúde, Clínica e 

Social/Comunitária). 

 

- Eixo IV: Fenômenos e Processos Psicológicos 

 

Esse eixo tem como objetivo garantir o conhecimento de 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. Além de estar presente em outras atividades e disciplinas do 

curso, esse eixo é constituído, principalmente, pelas seguintes disciplinas: 
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PSI179 Processos Psicológicos Básicos A (Ementa: Discussão dos principais 

experimentos e fenômenos relacionados à sensação, percepção, atenção e memória. 

Principais teorias psicológicas acerca da sensação, percepção, atenção e memória.). 

PSI185 Processos Psicológicos Básicos B (Ementa: Principais experimentos e 

fenômenos relacionados à linguagem, representação do conhecimento, raciocínio e 

tomada de decisão. Principais teorias psicológicas acerca da linguagem, representação 

do conhecimento, raciocínio e tomada de decisão). 

PSI181 Psicopatologia Geral (Ementa: Conceito e breve histórico da Psicopatologia. 

Patologia das funções mentais. Perspectivas teóricas em Psicopatologia. Psicopatologia 

e psiquiatria. Tipologia e classificação de transtornos mentais e condutas 

psicopatológicas. Interações biológicas e psicológicas e os Transtornos Mentais. 

Hipótese de classificação dos transtornos (CID, DSM/APA). Diagnóstico psiquiátrico e 

psicológico). 

PSI182 Psicologia Social (Ementa: História da Psicologia Social, seus precursores e 

idealizadores. Objetos de estudo da Psicologia Social. Principais correntes e 

perspectivas teóricas da psicologia social e seus conceitos fundamentais. Vertentes e 

estudos contemporâneos em psicologia social). 

PSI177 Psicologia do Desenvolvimento Humano 1 (Ementa: O campo da psicologia 

do desenvolvimento humano e a ciência do desenvolvimento humano. Métodos de 

pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo-emocional e social na infância.). 

PSI183 Psicologia do Desenvolvimento Humano 2 (Ementa: Desenvolvimento 

cognitivo, afetivo-emocional e social na adolescência, idade adulta e na velhice. 

Abordagens integradoras do desenvolvimento ao longo do curso de vida). 

PSI174 Psicologia da Aprendizagem (Ementa: Principais teorias psicológicas da 

aprendizagem e suas implicações educacionais). 

 

- Eixo V: Interfaces com Campos Afins do Conhecimento 

 

Esse eixo tem como objetivo ajudar o formando a demarcar a natureza e a 

especificidade do fenômeno psicológico e a percebê-lo em sua interação com 

fenômenos biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral e 

contextualizada dos fenômenos e processos psicológicos. Além de estar presente em 

outras atividades e disciplinas do curso, esse eixo é constituído, principalmente, pelas 
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seguintes disciplinas: 

 

ANA010 Anatomia Aplicada à Psicologia – Teórica (Ementa: A Anatomia Aplicada à 

Psicologia estuda as estruturas que constituem o corpo humano agrupadas nos seguintes 

sistemas funcionais: esquelético, articular, muscular, nervoso, circulatório, respiratório, 

digestório, urinário, genital masculino e genital feminino. Inclui também conhecimentos 

necessários à compreensão do funcionamento do organismo em condições normais e 

nas doenças, e um maior enfoque é dedicado ao Sistema Nervoso.). 

ANA510 Anatomia Aplicada à Psicologia – Prática (A Anatomia Aplicada à 

Psicologia estuda as estruturas que constituem o corpo humano agrupadas nos seguintes 

sistemas funcionais: esquelético, articular, muscular, nervoso, circulatório, respiratório, 

digestório, urinário, genital masculino e genital feminino. Inclui também conhecimentos 

necessários à compreensão do funcionamento do organismo em condições normais e 

nas doenças, e um maior enfoque é dedicado ao Sistema Nervoso.). 

CSO076 Antropologia: Indivíduo e Cultura (Ementa: A primeira parte do curso visa 

uma introdução ao campo da Antropologia, apresentando a disciplina, suas noções e 

princípios fundamentais, passando por uma reflexão sobre o “conceito de homem” e os 

fundamentos do projeto antropológico que se caracteriza pela observação e estudo da 

diversidade cultural e das relações sociais. Na segunda parte serão abordadas as 

implicações mútuas entre noções de sociedade, indivíduo e pessoa. E, na última parte do 

curso, serão examinadas as noções de cultura e de identidade). 

FSI037 Psicofisiologia (Ementa: Estudo fisiológico e fenomenológico das funções 

neurais e psíquicas). 

PSI190 Psicologia e Necessidades Educacionais Especiais 1 (Ementa: Modelos de 

classificação e identificação das necessidades educacionais especiais. Contextualização 

da Educação Especial e Inclusiva, focalizando as deficiências sensoriais, intelectual, 

física, além da paralisia cerebral e das deficiências múltiplas). 

PSI194 Psicologia e Necessidades Educacionais Especiais 2 (Ementa: Transtorno do 

déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro do autismo. Gerontologia 

educacional. (Super)Dotação e talento. Estudantes hospitalizados). 

 

- Eixo VI: Práticas Profissionais 

 

Esse eixo tem como objetivo assegurar um núcleo básico de competências que 
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permitam a atuação profissional e a inserção do graduado em diferentes contextos 

institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de áreas afins. Além de 

estar presente em outras atividades e disciplinas do curso, esse eixo é constituído, 

principalmente, pelas seguintes disciplinas: 

 

DEO019 Ética profissional em Psicologia (Ementa: conceitos e fundamentos de Ética 

Geral e Ética Profissional; ato moral; responsabilidade profissional; código de ética 

profissional).   

PSI191 Psicologia Clínica 1 (Ementa: Características e princípios da psicanálise. Visão 

crítica da clínica psicanalítica e seu lugar na psicologia. Os conceitos fundamentais da 

psicanálise: transferência, sintoma, inconsciente e pulsão. As especificidades do 

atendimento psicanalítico e sua ética singular). 

PSI195 Psicologia Clínica 2 (Ementa: Características e princípios das terapias 

cognitivas. Relação terapêutica. Avaliação em terapias cognitivas. O trabalho com 

elementos clínicos cognitivo-comportamentais: crenças, pensamentos, emoções e 

comportamentos. Técnicas cognitivo-comportamentais.). 

PSI186 Psicologia da Saúde (Ementa: Os determinantes sócio-históricos e o 

desenvolvimento do conceito de saúde: novos e velhos paradigmas; conceitos, 

definições e significados. A trajetória da política de saúde no Brasil. O Sistema Único 

de Saúde: intervenções na atenção primária, secundária e terciária). 

PSI192 Psicologia e Saúde nas Instituições (Ementa: O modelo biopsicossocial em 

saúde. A Psicologia e a ética na promoção, prevenção e reabilitação na saúde do 

indivíduo em diferentes instituições (trabalho, educação, saúde etc.). A atuação do 

Psicólogo nas equipes de saúde das instituições: novas possibilidades de intervenção). 

PSI196 Introdução à Psicologia Comunitária (Ementa: Panorama e pressupostos 

teóricos da Psicologia Comunitária. Ferramentas e métodos de intervenção e pesquisa 

comunitária. Atuação do psicólogo comunitário nos diversos setores). 

PSI189 Prevenção e Promoção de Saúde em Contextos Educacionais (Ementa: 

Níveis e modalidades de intervenção preventiva e promotora de saúde em contextos 

educacionais com ênfase no desenvolvimento psicossocial). 

PSI193 Prevenção das Dificuldades de Aprendizagem (Ementa: Dificuldades, 

transtornos ou distúrbios de aprendizagem. Níveis e modalidades de intervenção 

preventiva com foco nas dificuldades de aprendizagem da linguagem oral, da linguagem 

escrita e do aprendizado da matemática). 
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PSI187 Psicologia e Trabalho (Ementa: O mundo atual do trabalho. A Psicologia e a 

orientação para o trabalho nas diversas fases da vida. Formação técnica e superior como 

forma de preparação para o trabalho. Treinamento, desenvolvimento e educação 

(TD&E) de pessoas. Aspectos do comportamento organizacional: satisfação no trabalho; 

envolvimento; comprometimento; percepção de justiça organizacional. Envelhecimento, 

longevidade e trabalho. Orientação para a aposentadoria). 

 

- Disciplinas Transversais 

 

 Além das disciplinas acima, o núcleo comum conta também com disciplinas 

transversais que integram os diferentes eixos estruturantes e que servem, também, para 

operacionalizar a obrigatoriedade de se cursar, pelo menos, duas ênfases do curso. As 

disciplinas obrigatórias transversais são: 

 

PSI197 – Seminário Integrativo 1 (Ementa: Disciplina de conteúdo variável que visa à 

observação e discussão de pesquisas e relatos de experiências da ênfase “Processos e 

contextos educacionais: saberes e práticas em Psicologia”). 

PSI198 – Seminário Integrativo 2 (Ementa: Disciplina de conteúdo variável que visa à 

observação e discussão de pesquisas e relatos de experiências da ênfase “Processos 

psicossociais e da saúde: saberes, contextos e práticas em Psicologia”). 

PSI199 – Seminário Integrativo 3 (Ementa: Disciplina de conteúdo variável que visa à 

observação e discussão de pesquisas da ênfase “Psicologia e processos de investigação 

científica”). 

PSI200 – Seminário Integrativo 4 (Ementa: Disciplina de conteúdo variável que visa à 

observação, apresentação e discussão de resultados de pesquisas, projetos de pesquisas 

ou relatos de experiência profissional de uma das ênfases do curso de Psicologia da 

UFJF). 

PSI201 – Seminário Integrativo 5 (Ementa: Disciplina de conteúdo variável que visa à 

observação, apresentação e discussão de resultados de pesquisas, projetos de pesquisas 

ou relatos de experiência profissional de uma das ênfases do curso de Psicologia da 

UFJF). 

As seguintes disciplinas servem para operacionalizar as ênfases (para detalhes, 

ver a próxima seção): 
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PSI202 – Práticas e Saberes em Psicologia 1 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa ao aprofundamento da discussão e da reflexão sobre a prática 

psicológica em uma das três ênfases do curso de Psicologia da UFJF). 

PSI203 – Práticas e Saberes em Psicologia 2 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa ao aprofundamento da discussão e da reflexão sobre a prática 

psicológica em uma das três ênfases do curso de Psicologia da UFJF). 

PSI204 – Práticas e Saberes em Psicologia 3 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa ao aprofundamento da discussão e da reflexão sobre a prática 

psicológica em uma das três ênfases do curso de Psicologia da UFJF). 

PSI205 – Práticas e Saberes em Psicologia 4 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa ao aprofundamento da discussão e da reflexão sobre a prática 

psicológica em uma das três ênfases do curso de Psicologia da UFJF). 

PSI206 – Trabalho de Conclusão de Curso 1 (Ementa: Revisão bibliográfica; 

delimitação de tema, problema e objetivos; decisão quanto ao  tipo de texto a ser 

desenvolvido; redação de um texto preliminar; análise de aspectos éticos). 

PSI207 – Trabalho de Conclusão de Curso 2 (Ementa: Revisão bibliográfica; redação 

final do tipo de texto definido em Trabalho de Conclusão de Curso 1; apresentação oral 

do trabalho realizado.) 

 

4.4.2 Ênfases do Curso de Psicologia da UFJF 

Como mencionado, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Psicologia, pela diversidade de orientações teórico-metodológicas, práticas e 

contextos de inserção profissional, a formação em Psicologia diferencia-se em ênfases 

curriculares, entendidas como um conjunto delimitado e articulado de competências e 

habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e estágios em 

algum domínio da Psicologia. Tendo em vista a formação de seu corpo docente, bem 

como seu histórico e vocação, o curso de Psicologia da UFJF oferece três ênfases 

curriculares, devendo o(a) discente escolher duas para se concentrar: Processos e 

contextos educacionais – saberes e práticas em Psicologia; Processos psicossociais e da 

saúde – saberes, contextos e práticas em Psicologia; e, Psicologia e processos de 

investigação científica. Devido à sua natureza, no PPC do curso de Psicologia da UFJF 

as disciplinas que constituem as ênfases curriculares são eletivas para todos os(as) 

alunos(as) do curso. 

Para integralizar cada ênfase do curso de Psicologia da UFJF, o(a) discente deve 
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cursar, pelo menos, 360h em disciplinas eletivas específicas da ênfase e 250h de estágio 

curricular obrigatório na área da ênfase escolhida. Além disso, os(as) discentes devem 

cursar as disciplinas Práticas e Saberes em Psicologia 1 e 2 ou Práticas e Saberes em 

Psicologia 3 e 4. Os planos de ensino de cada disciplina eletiva estão apresentados no 

Anexo VII, já os planos de ensino dos estágios curriculares estão apresentados no 

Anexo IX. A seguir são apresentadas as ementas das disciplinas eletivas e dos estágios 

vinculados a cada ênfase. 

 

- Ênfase em Processos e contextos educacionais: saberes e práticas em 

Psicologia 

 

 Essa ênfase tem como meta desenvolver competências e habilidades necessárias 

para realizar avaliações e intervir em diferentes contextos e processos de educação 

formal e informal, atuando junto a diferentes personagens do ato educativo. Além do 

estágio curricular obrigatório, para desenvolver as competências e habilidades 

necessárias à ênfase em Processos e Contextos Educacionais, os(as) discentes devem 

cursar, pelo menos, 360h dentre as seguintes disciplinas eletivas: 

 

PSI210 Adolescência e Contexto Educacional (Ementa: Aspectos biopsicossociais da 

adolescência e suas implicações para a atuação do psicólogo escolar/educacional: ênfase 

proativa). 

PSI211 Neuropsicologia 1 (Ementa: História e fundamentos da Neuropsicologia. 

Técnicas de Pesquisa em Neuropsicologia e Neurociências. Neuropsicologia das 

funções mentais superiores e suas implicações educacionais. Avaliação e reabilitação 

neuropsicológica). 

PSI212 Neuropsicologia 2 (Ementa: Neuropsicologia da linguagem e da emoção e suas 

implicações educacionais. Avaliação, reabilitação e tratamento de desordens emocionais 

e da linguagem). 

PSI213 Psicolinguística 1 (Ementa: Propriedades da linguagem oral. Grandes debates 

no desenvolvimento da linguagem oral.  Base biológica do desenvolvimento da 

linguagem oral. Desenvolvimento comunicativo. Desenvolvimento fonológico. 

Desenvolvimento lexical. Desenvolvimento da sintaxe e da morfologia. Bilinguismo. 

Linguagem, cultura e cognição. Contribuições do estudo da linguagem oral para a 

alfabetização).   
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PSI214 Psicolinguística 2 (Ementa: Diferenças e similaridades entre a linguagem oral e 

a linguagem escrita. As bases biológicas da leitura. Processos de reconhecimento de 

palavras na leitura. Modelos computacionais de reconhecimento visual de palavras. 

Teorias sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita. A compreensão da leitura. 

Variáveis preditivas do desenvolvimento da leitura e da escrita). 

PSI215 Psicologia da Sexualidade e Estudos de Gênero (Ementa: Campos de estudos 

da sexualidade: história e conceituação. Sexualidade e gênero como categorias 

analíticas para as ciências humanas e para as áreas da saúde e da educação. Sexualidade, 

diversidade de gênero e temas transversais: identidade de gênero, interseccionalidade, 

orientação do desejo. Os estudos de gênero e seus desdobramentos nas políticas 

públicas em saúde e educação. A construção da sexualidade e seus aspectos normativos: 

marcos psicopatologizantes, heteronormatividade, cisnormatividade e normalização das 

condutas, produção de corpos e governo das populações). 

PSI216 Psicologia e Direitos Humanos (Ementa: Categorias fundamentais em direitos 

humanos. Desigualdades sociais e seus enfrentamentos. Direitos humanos e as políticas 

públicas de saúde e educação). 

PSI217 Temas atuais em Psicologia do Desenvolvimento e Educacional 1 (Ementa: 

Disciplina de conteúdo variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em 

Psicologia do Desenvolvimento e Educacional). 

PSI218 Temas atuais em Psicologia do Desenvolvimento e Educacional 2 (Ementa: 

Disciplina de conteúdo variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em 

Psicologia do Desenvolvimento e Educacional). 

PSI219 Temas atuais em Psicologia do Desenvolvimento e Educacional 3 (Ementa: 

Disciplina de conteúdo variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em 

Psicologia do Desenvolvimento e Educacional). 

PSI223 Temas em Psicologia Escolar e Educacional (Ementa: Temas atuais 

pertinentes ao campo da Psicologia Escolar e Educacional considerando a interface 

educação, saúde e desenvolvimento humano). 

PSI220 Temas atuais em Psicologia Escolar e Educacional 1 (Ementa: Disciplina de 

conteúdo variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Psicologia 

Escolar e Educacional). 

PSI221 Temas atuais em Psicologia Escolar e Educacional 2 (Ementa: Disciplina de 

conteúdo variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Psicologia 

Escolar e Educacional). 
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PSI222 Temas atuais em Psicologia Escolar e Educacional 3 (Ementa: Disciplina de 

conteúdo variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Psicologia 

Escolar e Educacional). 

PSI224 Treino em Pesquisa Desenvolvimental 1 (Ementa: Principais características da 

pesquisa desenvolvimental. Delineamentos transversal, longitudinal e sequencial. 

Planejamento e coleta de dados em uma pesquisa desenvolvimental). 

PSI225 Treino em Pesquisa Desenvolvimental 2 (Ementa: Coleta e análise de dados 

em uma pesquisa desenvolvimental. Discussão das possibilidades e limites dos 

delineamentos transversal, longitudinal e sequencial). 

 

Estágios vinculados à Ênfase em Processos e contextos educacionais: saberes e 

práticas em Psicologia: 

 

PSI275 Estágio em Psicologia Escolar/Educacional 1 (Ementa: Aplicação prática de 

conhecimentos da Psicologia no contexto escolar/educacional). 

PSI276 Estágio em Psicologia Escolar/Educacional 2 (Ementa: Aplicação prática de 

conhecimentos da Psicologia no contexto escolar/educacional). 

PSI277 Estágio em Neuropsicologia das Dificuldades de Aprendizagem 1 (Ementa: 

Aplicação prática de conhecimentos da Psicologia e da Neuropsicologia visando à 

remediação das dificuldades de aprendizagem). 

PSI278 Estágio em Neuropsicologia das Dificuldades de Aprendizagem 2 (Ementa: 

Aplicação prática de conhecimentos da Psicologia e da Neuropsicologia visando à 

remediação das dificuldades de aprendizagem). 

 

- Ênfase em Processos psicossociais e da saúde: saberes, contextos e práticas 

em Psicologia 

 

 Essa ênfase tem como meta desenvolver competências e habilidades necessárias 

à implementação de avaliações e intervenções em diferentes contextos e processos de 

saúde. Além do estágio curricular obrigatório, para desenvolver as competências e 

habilidades necessárias à ênfase em Processos Psicossociais e da Saúde, os(as) 

discentes devem cursar, pelo menos, 360h dentre as seguintes disciplinas eletivas: 

 

PSI226 Clínica Ampliada em Psicologia da Saúde (Ementa: Dimensões psicológicas, 
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biológicas, sociais, culturais e éticas na formação do psicólogo. Integração ciclo básico-

profissionalizante pela ótica da clínica ampliada em saúde, interdisciplinaridade e visão 

integral do sujeito). 

PSI227 Corpo e Psicanálise (Ementa: A disciplina problematiza a separação cartesiana 

entre o psíquico e o somático e aprofunda o lugar do corpo na teoria e na clínica 

psicanalítica). 

PSI228 Estudo de Caso (Ementa: Apresentar a metodologia qualitativa em destaque 

para o Estudo de Caso, tanto nas instituições em geral quanto na psicologia clínica em 

particular). 

PSI229 Estudos Sobre Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Ementa: Conceituação e 

classificação de substâncias psicoativas. Neurobiologia e farmacologia das drogas. 

Epidemiologia do uso de substâncias em diversas populações. Aspectos psicossociais 

relacionados ao consumo de drogas. Prevenção, tratamento e reinserção social. 

Avaliação do padrão de consumo e diagnóstico de dependência). 

PSI230 Introdução à Psicologia Analítica (Ementa: A disciplina apresenta o 

desenvolvimento da psicologia analítica. Destaca os principais conceitos e suas 

aplicações no campo teórico e técnico). 

PSI211 Neuropsicologia 1 (Ementa: História e fundamentos da Neuropsicologia. 

Técnicas de Pesquisa em Neuropsicologia e Neurociências. Neuropsicologia das 

funções mentais superiores e suas implicações educacionais. Avaliação e reabilitação 

neuropsicológica). 

PSI212 Neuropsicologia 2 (Ementa: Neuropsicologia da linguagem e da emoção e suas 

implicações educacionais. Avaliação, reabilitação e tratamento de desordens emocionais 

e da linguagem. 

PSI231 Psicanálise da Criança (Ementa: O desenvolvimento da sexualidade segundo 

Freud. Os princípios do funcionamento psíquico. O psiquismo infantil na psicanálise 

pós-freudiana). 

PSI232 Psicologia Hospitalar e da Saúde (Ementa: Temas ligados à atuação do 

psicólogo no âmbito do Hospital Geral com ênfase no atendimento nas diferentes 

enfermarias clínicas e cirúrgicas). 

PSI216 Psicologia e Direitos Humanos (Ementa: Categorias fundamentais em direitos 

humanos. Desigualdades sociais e seus enfrentamentos. Direitos humanos e as políticas 

públicas de saúde e educação). 

PSI233 Psicologia Política (Ementa: Introdução ao campo da psicologia política. 
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Categorias fundamentais em Psicologia Política. Análise e intervenção psicopolítica nas 

políticas públicas de saúde).  

PSI215 Psicologia da Sexualidade e Estudos de Gênero (Ementa: Campos de estudos 

da sexualidade: história e conceituação. Sexualidade e gênero como categorias 

analíticas para as ciências humanas e para as áreas da saúde e da educação. Sexualidade, 

diversidade de gênero e temas transversais: identidade de gênero, interseccionalidade, 

orientação do desejo. Os estudos de gênero e seus desdobramentos nas políticas 

públicas em saúde e educação. A construção da sexualidade e seus aspectos normativos: 

marcos psicopatologizantes, heteronormatividade, cisnormatividade e normalização das 

condutas, produção de corpos e governo das populações). 

PSI236 Psicologia Social e Saúde Coletiva (Ementa: Contribuição da Psicologia 

Social no âmbito da saúde coletiva, formação e prática do psicólogo para a saúde 

coletiva, saúde comunitária). 

PSI234 Psicologia Social do Estigma, Preconceitos e Discriminação (Ementa: Estudo 

dos processos psicossociais e psicológicos envolvidos na formação de crenças, 

preconceitos, estigma social e discriminação a determinados grupos sociais. 

Apresentação dos pressupostos teórico-conceituais das crenças, dos Estereótipos, dos 

preconceitos e da discriminação nos estudos da Psicologia Social Contemporânea). 

PSI235 Psicologia Social e Métodos de Pesquisa com Grupos (Ementa: Estudo dos 

métodos e processos grupais e de dinâmica de grupo utilizados em trabalhos de pesquisa 

e intervenção em psicologia. Aspectos teóricos e técnicos dos trabalhos com grupos, 

métodos de observação e condução grupal, processos psicossociais e aportes teórico-

metodológicos contemporâneos, com foco na pesquisa em psicologia social e na 

intervenção em psicologia social comunitária). 

PSI237 Psicopatologia e Doença Psicossomática: Interlocução entre a Psicanálise e 

a Fisiopatologia Humana (Ementa: Relacionar os estados emocionais com algumas 

doenças orgânicas consideradas de etiologia emocional. A fisiopatologia das doenças 

psicossomáticas e os processos emocionais). 

PSI238 Saúde e Trabalho (Ementa: Saúde do Trabalhador. Saúde Mental e Trabalho. 

Qualidade de Vida no Trabalho: abordagens clássicas e a abordagem contra-

hegemônica. Stress relacionado ao trabalho e Síndrome de Burnout. Assédio Moral no 

Trabalho. Depressão e suicídio relativos ao trabalho. Clínicas do Trabalho: 

Psicodinâmica do Trabalho; Psicossociologia do Trabalho; Ergonomia da Atividade, 

Clínica da Atividade; Ergologia. Desafios para o psicólogo no contexto do trabalho e 
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temas em Saúde Mental e Trabalho). 

PSI239 Saúde Mental: a Clínica Psicanalítica em sua extensão (Ementa: Essa 

disciplina tem como objetivo aprofundar e discutir a saúde mental a partir da clínica 

psicanalítica. Por clínica psicanalítica entende-se não apenas o atendimento individual, 

mas sua extensão nas instituições. O trabalho interprofissional e a escuta clínica serão 

apresentados como instrumentos de atuação). 

PSI240 Seminário de Psicanálise Freudiana (Ementa: Desenvolvimento do método 

psicanalítico freudiano. Teoria dos sonhos, dos atos falhos e dos sintomas neuróticos na 

perspectiva freudiana. Determinantes culturais do psiquismo). 

PSI241 Stress: Questões Teóricas e Formas de Intervenção (Ementa: O fenômeno do 

stress, características, fases e agentes estressores. A resposta de luta-fuga e a resposta de 

relaxamento. O stress positivo e negativo e suas consequências para a saúde. O 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento (coping) ao stress. Formas de 

prevenção, combate,  controle e reabilitação frente ao stress. O relaxamento e seus 

benefícios à saúde. Técnicas de relaxamento físico e mental. Técnicas de visualização e 

com a utilização de imagens. Aplicação de exercícios práticos de relaxamento e de 

meditação em "atenção plena"). 

PSI242 Tanatologia (Ementa: A percepção cultural da morte. Terminalidade, morte e 

luto: vivência e suporte para paciente, família e equipe de saúde. Comunicação de más 

notícias: a notícia da morte. Cuidados paliativos. EQM: as experiências de quase-morte. 

A ética na morte: Eutanásia, distanásia, ortotanásia, suicídio. A Psicologia da Morte 

aplicada a desastres e emergências e outros contextos). 

PSI243 Técnicas e Intervenções Psicossociais em Grupos (Ementa: O Movimento 

dos Grupos. A Dinâmica de Grupo, histórico, caracterísitas, aspectos teóricos; aplicação 

de técnicas e possíveis contextos em que pode ser utilizada. O Psicodrama, origem, 

aspectos teóricos, formação dos psicodramatistas e aplicação no contexto social, 

pedagógico e psicoterapêutico.  Desafios e possibilidades para os psicólogos na atuação 

com grupos). 

PSI245 Temas atuais em Processos Psicossociais 1 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Processos Psicossociais). 

PSI246 Temas atuais em Processos Psicossociais 2 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Processos Psicossociais). 

PSI247 Temas atuais em Processos Psicossociais 3 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Processos Psicossociais). 
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PSI248 Temas atuais em Psicologia da Saúde 1 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Psicologia da Saúde). 

PSI249 Temas atuais em Psicologia da Saúde 2 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Psicologia da Saúde). 

PSI250 Temas atuais em Psicologia da Saúde 3 (Ementa: Disciplina de conteúdo 

variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em Psicologia da Saúde). 

PSI233 Temas em Psicologia Escolar e Educacional (Ementa: Temas atuais 

pertinentes ao campo da Psicologia Escolar e Educacional considerando a interface 

educação, saúde e desenvolvimento humano). 

PSI251 Terapias Cognitivas (Ementa: As Terapias Cognitivas enquanto modelo 

psicoterápico e científico. As Terapias Cognitivas dos transtornos psicológicos e 

psiquiátricos. Os fatores cognitivos envolvidos no surgimento e manutenção de 

psicopatologias. Terceira onda. O estudo das técnicas cognitivas e comportamentais na 

prática clínica e áreas afins). 

PSI244 Testes Projetivos (Ementa: Caracterização e utilização das técnicas projetivas 

na avaliação clínica. Fundamentação teórica das técnicas projetivas. Importância, 

normatização e aplicação das técnicas projetivas. Orientação na aplicação e avaliação 

dos testes projetivos). 

PSI252 Violência e Saúde: Aspectos Psicossociais (Ementa: Panorama e pressupostos 

teóricos no estudo da violência. Refletir e aprofundar o conhecimento acerca da 

violência no campo da saúde pública. Impactos da violência na saúde. Discutir do ponto 

de vista teórico e prático os aspectos sociais, psicossociais, epidemiológicos e políticos 

que permeiam as questões relacionadas ao tema). 

 

Estágios vinculados à Ênfase em Processos psicossociais e da saúde: saberes, 

contextos e práticas em Psicologia: 

 

PSI279 Estágio em Avaliação Psicológica 1 (Ementa: Testes e inventários de aptidão, 

interesse, inteligência e outras funções cognitivas. Fundamentação teórica e 

contextualização nas diferentes áreas da psicologia. Testes de personalidade: 

fundamentação dos testes; contextos de aplicação; limitações; padrões de avaliação. 

Laudos pareceres e relatórios). 

PSI280 Estágio em Avaliação Psicológica 2 (Ementa: Testes e inventários de aptidão, 

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

fundamentação dos testes; contextos de aplicação; limitações; padrões de avaliação. 

Laudos pareceres e relatórios). 

PSI281 Estágio em Clínica Psicanalítica 1 (Ementa: Prática em atendimento de 

pacientes (adultos e crianças) pelo viés psicanalítico. Aprofundamento e 

problematização da teoria psicanalítica e impasses colocados pela experiência clínica). 

PSI282 Estágio em Clínica Psicanalítica 2 (Ementa: Prática em atendimento de 

pacientes (adultos e crianças) pelo viés psicanalítico. Aprofundamento e 

problematização da teoria psicanalítica e impasses colocados pela experiência clínica). 

PSI283 Estágio em Psicologia Comunitária 1 (Ementa: Aplicação prática de 

conhecimentos da Psicologia no contexto comunitário). 

PSI284 Estágio em Psicologia Comunitária 2 (Ementa: Aplicação prática de 

conhecimentos da Psicologia no contexto comunitário). 

PSI285 Estágio em Psicologia Hospitalar e da Saúde 1 (Ementa: Aplicação prática de 

conhecimentos da Psicologia no contexto hospitalar). 

PSI286 Estágio em Psicologia Hospitalar e da Saúde 2 (Ementa: Aplicação prática de 

conhecimentos da Psicologia no contexto hospitalar). 

PSI287 Estágio em Terapia Cognitivo-Comportamental 1 (Ementa: Aplicação de 

conhecimentos da teoria cognitivo-comportamental na prática clínica). 

PSI288 Estágio em Terapia Cognitivo-Comportamental 2 (Ementa: Aplicação de 

conhecimentos da teoria cognitivo-comportamental na prática clínica). 

PSI289 Estágio em Psicologia do Trabalho 1 (Ementa: Aplicação e transposição 

crítica de conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos da Psicologia aplicada ao 

Trabalho e à Saúde laboral, com foco especial na saúde emocional e mental dos 

trabalhadores, na qualidade de vida no trabalho, como também, na Psicologia aplicada 

às organizações empregadoras, com foco no desenvolvimento de pessoas e instituições). 

PSI290 Estágio em Psicologia do Trabalho 2 (Ementa: Aplicação e transposição 

crítica de conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos da Psicologia aplicada ao 

Trabalho e à Saúde laboral, com foco especial na saúde emocional e mental dos 

trabalhadores, na qualidade de vida no trabalho, como também, na Psicologia aplicada 

às organizações empregadoras, com foco no desenvolvimento de pessoas e instituições). 

PSI291 Estágio em Neuropsicologia 1 (Ementa: Aplicação prática de conhecimentos 

da Psicologia e da Neuropsicologia visando à avaliação e reabilitação 

neuropsicológica). 
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PSI292 Estágio em Neuropsicologia 2 (Ementa: Aplicação prática de conhecimentos 

da Psicologia e da Neuropsicologia visando à avaliação e reabilitação 

neuropsicológica). 

 

- Ênfase em Psicologia e processos de investigação científica 

 

 Essa ênfase tem como meta propiciar a concentração em conhecimentos, 

habilidades e competências de pesquisa em psicologia, visando à capacitação do 

formando para analisar criticamente diferentes estratégias de pesquisa, conceber, 

conduzir e relatar investigações científicas de distintas naturezas. Além do estágio 

curricular obrigatório, para desenvolver as competências e habilidades necessárias à 

ênfase em Psicologia e Processos de Investigação Científica, os(as) discentes devem 

cursar, pelo menos, 360h dentre as seguintes disciplinas eletivas: 

 

PSI228 Estudo de Caso (Ementa: apresentar a metodologia qualitativa em destaque 

para o Estudo de Caso, tanto nas instituições em geral quanto na psicologia clínica em 

particular). 

PSI253 Historiografia da Psicologia (Ementa: Características da pesquisa histórica. A 

pesquisa histórica em psicologia e suas questões metodológicas. Modalidades de 

pesquisa histórica em psicologia). 

PSI254 Introdução à Historiografia da Psicanálise (Ementa: Origem e 

desenvolvimento da historiografia da psicanálise. Questões metodológicas da pesquisa 

em história da psicanálise. História biográfica e história institucional da psicanálise. 

História das teorias psicanalíticas). 

PSI255 Métodos de Pesquisa Qualitativa (Ementa: Introdução aos fundamentos da 

pesquisa qualitativa em psicologia. Abordagens e técnicas de pesquisa qualitativa em 

Psicologia. Processos de análises dos dados). 

PSI211 Neuropsicologia 1 (Ementa: História e fundamentos da Neuropsicologia. 

Técnicas de Pesquisa em Neuropsicologia e Neurociências. Neuropsicologia das 

funções mentais superiores e suas implicações educacionais. Avaliação e reabilitação 

neuropsicológica). 

PSI256 Pesquisa Teórica em Psicologia (Ementa: Características da pesquisa teórica. 

A pesquisa teórica em psicologia e suas questões metodológicas. Modalidades de 

pesquisa teórica em psicologia). 
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PSI235 Psicologia Social e Métodos de Pesquisa com Grupos (Ementa: Estudo dos 

métodos e processos grupais e de dinâmica de grupo utilizados em trabalhos de pesquisa 

e intervenção em psicologia. Aspectos teóricos e técnicos dos trabalhos com grupos, 

métodos de observação e condução grupal, processos psicossociais e aportes teórico-

metodológicos contemporâneos, com foco na pesquisa em psicologia social e na 

intervenção em psicologia social comunitária). 

PSI257 Temas atuais em Psicologia e Processos de Investigação Científica (Ementa: 

Disciplina de conteúdo variável que visa a aprofundar a discussão de temas atuais em 

Psicologia e processos de investigação científica). 

PSI258 Treino em Pesquisa Correlacional 1 (Ementa: Principais características da 

pesquisa correlacional. Planejamento e coleta de dados em uma pesquisa correlacional). 

PSI259 Treino em Pesquisa Correlacional 2 (Ementa: Coleta e análise de dados em 

uma pesquisa correlacional. Discussão das possibilidades e limites da pesquisa 

correlacional). 

PSI224 Treino em Pesquisa Desenvolvimental 1 (Ementa: Principais características da 

pesquisa desenvolvimental. Delineamentos transversal, longitudinal e sequencial. 

Planejamento e coleta de dados em uma pesquisa desenvolvimental). 

PSI225 Treino em Pesquisa Desenvolvimental 2 (Ementa: Coleta e análise de dados 

em uma pesquisa desenvolvimental. Discussão das possibilidades e limites dos 

delineamentos transversal, longitudinal e sequencial). 

PSI260 Treino em Pesquisa Experimental 1 (Ementa: Principais características da 

pesquisa experimental. Principais delineamentos experimentais. Planejamento e coleta 

de dados em uma pesquisa experimental). 

PSI261 Treino em Pesquisa Experimental 2 (Ementa: Coleta e análise de dados em 

uma pesquisa experimental. Discussão das possibilidades e limites da pesquisa 

experimental). 

PSI262 Treino em Pesquisa Quasi-Experimental 1 (Ementa: Principais características 

da pesquisa quasi-experimental. Principais delineamentos quasi-experimentais. 

Planejamento e coleta de dados em uma pesquisa quasi-experimental). 

PSI263 Treino em Pesquisa Quasi-Experimental 2 (Ementa: Coleta e análise de 

dados em uma pesquisa quasi-experimental. Discussão das possibilidades e limites da 

pesquisa quasi-experimental). 

PSI264 Treino em Pesquisa Observacional 1 (Ementa: principais características da 

pesquisa observacional. As diferentes dimensões da pesquisa observacional. 



34 
 

 

Planejamento e coleta de dados em uma pesquisa observacional). 

PSI265 Treino em Pesquisa Observacional 2 (Ementa: Coleta e análise de dados em 

uma pesquisa observacional. Discussão das possibilidades e limites da pesquisa 

observacional). 

 

Estágios vinculados à Ênfase em Psicologia e processos de investigação científica: 

 

PSI293 Estágio em Pesquisa Empírica em Psicologia 1 (Ementa: Planejamento, 

coleta e análise de dados em uma pesquisa psicológica). 

PSI294 Estágio em Pesquisa Empírica em Psicologia 2 (Ementa: Planejamento, 

coleta e análise de dados em uma pesquisa psicológica). 

PSI295 Estágio em Pesquisa Teórica em Psicologia 1 (Ementa: Planejamento, análise, 

redação e publicação na pesquisa teórica em psicologia). 

PSI296 Estágio em Pesquisa Teórica em Psicologia 2 (Ementa: Planejamento, análise, 

redação e publicação na pesquisa teórica em psicologia). 

 

4.4.3. Disciplinas Opcionais Oferecidas pelo Curso de Psicologia 

 

Além das disciplinas descritas anteriormente, os(as) alunos(as) de Psicologia da 

UFJF contam com as seguintes disciplinas opcionais oferecidas pelo curso: 

 

PSI266 Epistemologia da Psicanálise (Ementa: O conceito de representação na teoria 

freudiana. A relação entre consciência, inconsciente e representação. A teoria freudiana 

dos instintos). 

PSI267 Filosofia da Psicanálise (Ementa: História das relações entre psicanálise e 

filosofia. A recepção filosófica da psicanálise. A filosofia da psicanálise como área de 

pesquisa. A filosofia da psicanálise no Brasil). 

PSI268 Filosofia da Psicologia 1 (Ementa: Caracterização da filosofia da psicologia. A 

cientificidade da psicologia. A autonomia da psicologia. A explicação psicológica. A 

linguagem psicológica). 

PSI269 Filosofia da Psicologia 2 (Ementa: Caracterização da filosofia da mente. Tipos 

de Dualismo. Análise Lógica da Linguagem. Tipos de Fisicalismo. Funcionalismo e 

Dualismo de Propriedades).   

PSI270 Psicologia das Organizações e do Trabalho (Ementa: Breve história do 
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trabalho. Principais movimentos visando à produtividade e à organização do trabalho. A 

socialização no trabalho, os grupos e equipes de trabalho. Compreensão, análise e 

gestão do contexto do trabalho. O diagnóstico organizacional com foco psicossocial. 

Gestão de Pessoas, seus subsistemas e atuação profissional. Temas atuais no campo da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho - POT). 

PSI271 Psicologia Jurídica (Ementa: Origem, história e evolução da Psicologia 

Jurídica no Brasil. Relação entre Psicologia e Direito. Psicologia Jurídica e Psicologia 

Forense. A Psicologia Jurídica e interface com outras ciências. Psicologia Jurídica e 

questões da infância, juventude e família. Psicologia e questões referentes aos adultos e 

idosos. Atuação do psicólogo no sistema prisional. Desafios para a atuação do psicólogo 

na área de Psicologia Jurídica. Questões éticas sobre a atuação do psicólogo na área da 

Psicologia Jurídica. Elaboração de documentos técnicos pelo psicólogo nos contextos 

ligados à justiça e ao Direito). 

PSI272 Temas em História das Neurociências (Ementa: Temas da história das 

neurociências relevantes para a história da psicologia científica. A linguagem e o 

problema das localizações cerebrais nos séculos XIX e XX. Estruturas cerebrais, 

processos fisiológicos e funções psicológicas nos séculos XIX e XX). 

PSI273 Tópicos Especiais em Processos Psicológicos Básicos 1 (Ementa: Disciplina 

de conteúdo variável que visa ao aprofundamento da discussão das principais teorias 

relacionadas a um ou dois dos seguintes fenômenos psicológicos: sensação, percepção, 

atenção e memória). 

PSI274 Tópicos Especiais em Processos Psicológicos Básicos 2 (Ementa: Disciplina 

de conteúdo variável que visa ao aprofundamento da discussão das principais teorias 

relacionadas a um ou dois dos seguintes fenômenos psicológicos: linguagem, 

representação do conhecimento, raciocínio e tomada de decisão). 

 

Os planos de ensino de cada disciplina opcional oferecida pelo curso de 

Psicologia estão apresentados no Anexo VIII. 

 

 

4.4.4.  Matriz Curricular a partir do 1º Semestre de 2018 – Currículo 1/2018 
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DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

1º PERÍODO 

Ordem Código Nome Pré- 

Requisito 

Carga 

Horária 

1 ANA010 Anatomia Aplicada à 

Psicologia – Teoria  

-- 30 

2 ANA510 Anatomia Aplicada à 

Psicologia – Prática 

-- 30 

3 CSO076 Antropologia: Indivíduo 

e Cultura 

-- 60 

4 FIL027 Introdução à Filosofia -- 60 

5 PSI172 Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia 

-- 60 

6 PSI173 Introdução à História e 

Historiografia da 

Psicologia 

-- 60 

7 EST001 Elementos de Estatística -- 60 

8 DEO019 Ética Profissional em 

Psicologia  

-- 45 

2º PERÍODO 

9 PSI174 Psicologia da 

Aprendizagem 

-- 60 

10 FIL024 Filosofia da Ciência I FIL027 60 

11 EST017 Estatística Aplicada à 

Psicologia 

EST001 60 

12 FSI037 Psicofisiologia -- 60 

13 PSI175 Fundamentos 

Epistemológicos da 

Psicologia 1 

-- 60 

14 PSI176 Fundamentos 

Epistemológicos da 

Psicologia 2 

-- 60 

15 PSI197 Seminário Integrativo 1 -- 25 

3º PERÍODO 

16 PSI177 Psicologia do 

Desenvolvimento 

Humano 1 

-- 60 

17 PSI178 Estágio Básico em 

Psicologia 1 

-- 105 

18 PSI179 Processos Psicológicos 

Básicos A 

-- 60 

19 PSI180 Psicometria e Medidas 

em Psicologia  

EST017 60 

20 PSI181 Psicopatologia Geral -- 60 

21 PSI182 Psicologia Social -- 60 



37 
 

 

4º PERÍODO 

22 PSI183 Psicologia do 

Desenvolvimento 

Humano 2 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano 1 

60 

23 PSI184 Estágio Básico em 

Psicologia 2 

-- 105 

24 PSI185 Processos Psicológicos 

Básicos B 

-- 60 

25 PSI186 Avaliação Psicológica Psicometria e Medidas em 

Psicologia 

60 

26 PSI187 Psicologia e Trabalho Psicologia Social 60 

27 PSI188 Psicologia da Saúde -- 60 

28 PSI198 Seminário Integrativo 2 -- 25 

5º PERÍODO 

29 PSI189 Prevenção e Promoção 

de Saúde em Contextos 

Educacionais 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano 2 

60 

30 PSI190 Psicologia e 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais1 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano 2 

60 

31 PSI191 Psicologia Clínica 1 Psicopatologia Geral 60 

32 PSI192 Psicologia e Saúde nas 

Instituições 

Psicologia da Saúde 60 

33  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

34  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

35  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

6º PERÍODO 

36 PSI193 Prevenção das 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano 1 e Psicologia da 

Aprendizagem 

60 

37 PSI194 Psicologia e 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais2 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano 2  e Psicologia e 

Necessidades Educacionais 

Especiais 1 

60 

38 PSI195 Psicologia Clínica 2 Psicopatologia Geral 60 

39 PSI196 Introdução à Psicologia 

Comunitária 

Psicologia Social 60 

40 PSI199 Seminário Integrativo 3 -- 25 

41  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

42  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 
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43  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

7º PERÍODO 

44 PSI202 Práticas e Saberes em 

Psicologia 1 

-- 30 

45  Estágio 1 da 1ª ênfase -- 125 

46  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

47  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

48  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

8º PERÍODO 

49 PSI203 Práticas e Saberes em 

Psicologia 2 

Práticas e Saberes em Psicologia 

1 

30 

50 PSI200 Seminário Integrativo 4 Correquisitos: Práticas e Saberes 

em Psicologia 2 

25 

51  Estágio 2 da 1ª ênfase -- 125 

52  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

53  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

54  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

9º PERÍODO 

55 PSI204 Práticas e Saberes em 

Psicologia 3 

Práticas e Saberes em Psicologia 

2 

30 

56 PSI206 Trabalho de Conclusão 

de Curso 1 

 

-- 
35 

57  Estágio 1 da 2ª ênfase -- 125 

58  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

59  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

60  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

10º PERÍODO 

61 PSI205 Práticas e Saberes em 

Psicologia 4 

Práticas e Saberes em Psicologia 

3 

30 

62 PSI207 Trabalho de Conclusão 

de Curso 2 

Trabalho de Conclusão de Curso 

1 

35 

63 PSI201 Seminário Integrativo 5 Correquisitos: Práticas e Saberes 

em Psicologia 4 e Trabalho de 

Conclusão de Curso 2 

25 

64  Estágio 2 da 2ª ênfase -- 125 
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65  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

66  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

67  Opcional ou Eletiva 

(conforme ênfase) 

-- 60 

Carga Horária Total em Disciplinas Obrigatórias 

Carga Horária Total em Estágios Curriculares Obrigatórios 

Carga Horária Total em Disciplinas Eletivas 

Carga Horária Total em Disciplinas Optativas 

2370h 

500h 

720h 

430h 
 

 

 
 

DISCIPLINAS ELETIVAS 
 

 
 

Ênfase em Processos e Contextos Educacionais: saberes e práticas em Psicologia 
 

Ordem Código Nome Pré- 

Requisito 

Carga 

Horária 

1 PSI210 Adolescência e Contexto 

Educacional  

-- 60 

2 PSI211 Neuropsicologia 1 -- 60 

3 PSI212 Neuropsicologia 2 -- 60 

4 PSI213 Psicolinguística 1 -- 60 

5 PSI214 Psicolinguística 2 -- 60 

6 PSI215 Psicologia da Sexualidade e 

Estudos de Gênero 

-- 60 

7 PSI216 Psicologia e Direitos Humanos -- 60 

8 PSI217 Temas Atuais em Psicologia do 

Desenvolvimento e Educacional 

1 

-- 60 

9 PSI218 Temas Atuais em Psicologia do 

Desenvolvimento e Educacional 

2 

-- 60 

10 PSI219 Temas Atuais em Psicologia do 

Desenvolvimento e Educacional 

3 

-- 60 

11 PSI220 Temas Atuais em Psicologia 

Escolar e Educacional 1 

-- 60 

12 PSI221 Temas Atuais em Psicologia 

Escolar e Educacional 2  

-- 60 

13 PSI222 Temas Atuais em Psicologia 

Escolar e Educacional 3 

-- 60 

14 PSI223 Temas em Psicologia Escolar e 

Educacional 

-- 60 

15 PSI224 Treino em Pesquisa Psicologia do 60 
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Desenvolvimental 1 Desenvolvimento Humano 1; 

 Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia 

16 PSI225 Treino em Pesquisa 

Desenvolvimental 2 

Treino em Pesquisa 

Desenvolvimental 1 

60 

 
 

Ênfase em Processos Psicossociais e da Saúde: saberes, contextos e práticas em Psicologia 
 

Ordem Código Nome Pré- 

Requisito 

Carga 

Horária 

1 PSI226 Clínica Ampliada em Psicologia 

da Saúde  

-- 60 

2 PSI227 Corpo e Psicanálise  --  60 

3 PSI228 Estudo de Caso  -- 60 

4 PSI229 Estudos Sobre Álcool, Tabaco e 

Outras Drogas 

-- 60 

5 PSI230 Introdução à Psicologia 

Analítica 

-- 60 

6 PSI211 Neuropsicologia 1    -- 60 

7 PSI212 Neuropsicologia 2   -- 60 

8 PSI231 Psicanálise da Criança   60 

9 PSI215 Psicologia da Sexualidade e 

Estudos de Gênero 

-- 60 

10 PSI216 Psicologia e Direitos Humanos -- 60 

11 PSI232 Psicologia Hospitalar e da Saúde Psicopatologia Geral 60 

12 PSI233 Psicologia Política Psicologia Social  60 

13 PSI234 Psicologia Social do Estigma, 

Preconceitos e Discriminação 

Psicologia Social 60 

14 PSI235 Psicologia Social e Métodos de 

Pesquisa com Grupos 

Psicologia Social 60 

15 PSI236 Psicologia Social e Saúde 

Coletiva 

Psicologia Social 60 

16 PSI237 Psicopatologia e Doença 

Psicossomática: Interlocução 

entre a Psicanálise e a 

Fisiopatologia Humana 

Psicopatologia Geral 60 

17 PSI238 Saúde e Trabalho  --  60 

18 PSI239 Saúde Mental: a Clínica 

Psicanalítica em sua extensão 

-- 60 

19 PSI240 Seminário de Psicanálise 

Freudiana 

-- 60 

20 PSI241 Stress: Questões Teóricas e 

Formas de Intervenção 

--  60 

21 PSI242 Tanatologia --  60 

22 PSI243 Técnicas e Intervenções 

Psicossociais em Grupos 

--  60 

23 PSI244 Testes Projetivos Avaliação Psicológica 60 

24 PSI245 Temas Atuais em Processos -- 60 
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Psicossociais 1 

25 PSI246 Temas Atuais em Processos 

Psicossociais 2 

-- 60 

26 PSI247 Temas Atuais em Processos 

Psicossociais 3 

-- 60 

27 PSI248 Temas Atuais em Psicologia da 

Saúde 1 

-- 60 

28 PSI249 Temas Atuais em Psicologia da 

Saúde 2 

-- 60 

29 PSI250 Temas Atuais em Psicologia da 

Saúde 3 

-- 60 

30 PSI223 Temas em Psicologia Escolar e 

Educacional 

-- 60 

31 PSI244 Terapias Cognitivas Psicologia Clínica 2 
 

60 

32 PSI252 Violência e Saúde: Aspectos 

Psicossociais 
 

-- 60 

 
 

Ênfase em Psicologia e Processos de Investigação Científica 
 

Ordem Código Nome Pré- 

Requisito 

Carga 

Horária 

1 PSI228 Estudo de Caso  -- 60 

2 PSI253 Historiografia da Psicologia  Introdução à História e 

Historiografia da Psicologia 

60 

3 PSI254 Introdução à Historiografia da 

Psicanálise  

-- 60 

4  Métodos de Pesquisa Qualitativa -- 60 

5 PSI211 Neuropsicologia 1 -- 60 

6 PSI256 Pesquisa Teórica em Psicologia Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia 

60 

7 PSI235 Psicologia Social e Métodos de 

Pesquisa com Grupos 

-- 60 

8 PSI257 Temas Atuais em Psicologia e 

Processos de Investigação 

Científica 

-- 60 

9 PSI258 Treino em Pesquisa 

Correlacional 1 

Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia 

60 

10 PSI259 Treino em Pesquisa 

Correlacional 2 

Treino em Pesquisa 

Correlacional 1 

60 

11 PSI224 Treino em Pesquisa 

Desenvolvimental 1 

Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia; 

Psicologia do 

Desenvolvimento Humano 1 

60 

12 PSI225 Treino em Pesquisa 

Desenvolvimental 2 

Treino em Pesquisa 

Desenvolvimental 1 

60 

13 PSI260 Treino em Pesquisa Métodos e Técnicas de 60 
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Experimental 1 Pesquisa em Psicologia 

14 PSI261 Treino em Pesquisa 

Experimental 2 

Treino em Pesquisa 

Experimental 1 

60 

15 PSI262 Treino em Pesquisa Quasi-

Experimental 1 

Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia 

60 

16 PSI263 Treino em Pesquisa Quasi-

Experimental 2 

Treino em Pesquisa Quasi-

Experimental 1 

60 

17 PSI264 Treino em Pesquisa 

Observacional 1 

Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia 

60 

18 PSI265 Treino em Pesquisa 

Observacional 2 

Treino em Pesquisa 

Observacional 1 

60 

 

Carga Horária Total em Disciplinas Eletivas 
 

 

720h* 

 

* O(A) discente deverá cursar 360h em disciplinas eletivas de cada uma das duas 

ênfases pelas quais optou, em função do estágio curricular obrigatório. A carga horária 

excedente em disciplinas eletivas é convertida, automaticamente, em carga horária em 

disciplinas opcionais. As disciplinas eletivas serão programadas do 5º ao 10º períodos. 

 

 

 

DISCIPLINAS OPCIONAIS* 
 

Quantidade Código Nome Pré- 

Requisito 

Carga 

Horária 

1 PSI266 Epistemologia da Psicanálise  -- 60 

2 PSI267 Filosofia da Psicanálise  -- 60 

3  PSI268 Filosofia da Psicologia 1 -- 60 

4 PSI269 Filosofia da Psicologia 2 -- 60 

5 PSI270 Psicologia das Organizações e do Trabalho -- 60 

6 PSI271 Psicologia Jurídica -- 60 

7 PSI272 Temas em História das Neurociências -- 60 

8 PSI273 Tópicos Especiais em Processos Psicológicos 

Básicos 1 

-- 60 

9 PSI274 Tópicos Especiais em Processos Psicológicos 

Básicos 2 

-- 60 

 

* Além dessas nove disciplinas do curso de Psicologia, serão consideradas OPCIONAIS 

quaisquer outras disciplinas cursadas em outros cursos da UFJF ou em outra instituição 

de ensino superior, desde que não tenham sido consideradas equivalentes a disciplinas 

obrigatórias ou eletivas do curso de Psicologia. Além disso, a carga horária excedente 

em disciplinas eletivas, após o cômputo da carga horária das ênfases, será convertida em 
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carga horária opcional. 

 

 

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS* 
 

 

 

Ênfase em Processos e contextos educacionais: saberes e práticas em Psicologia 

 

Estágios 

Específicos 
Código 

Nome de registro 

no SIGA 

Carga 

Horária 

(Horas)  

 

Pré- 

Requisito(s) 

Estágio 

Supervisionado em 

Psicologia 

Escolar/Educacional 

PSI275 

Estágio em 

Psicologia 

Escolar/Educacional 

1 

125 

Prevenção e Promoção de 

Saúde em Contextos 

Educacionais;  

Prevenção das Dificuldades de 

Aprendizagem; Psicologia e 

Necessidades Educacionais 

Especiais 1 e 2. 

PSI276 

Estágio em 

Psicologia 

Escolar/Educacional 

2 

125 
Estágio em Psicologia 

Escolar/Educacional 1 

Estágio 

Supervisionado em 

Neuropsicologia das 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

PSI277 

Estágio em 

Neuropsicologia das 

Dificuldades de 

Aprendizagem 1 

125 
Prevenção das Dificuldades de 

Aprendizagem 

PSI278 

Estágio em 

Neuropsicologia das 

Dificuldades de 

Aprendizagem 2 

125 

Estágio em Neuropsicologia 

das Dificuldades de 

Aprendizagem 1 

 

 

Ênfase em Processos psicossociais e da saúde: saberes e práticas em Psicologia 

 

Estágios 

Específicos 
Código 

Nome de registro 

no SIGA 

Carga 

Horária 

(Horas)  

Pré- 

Requisito(s) 

Estágio 

Supervisionado em 

Avaliação 

Psicológica 

PSI279 

Estágio em 

Avaliação 

Psicológica 1 

125 Avaliação Psicológica 

PSI280 

Estágio em 

Avaliação 

Psicológica 2 

 

125 

 

Estágio em Avaliação 

Psicológica 1 

Estágio 

Supervisionado em 

Clínica Psicanalítica 

PSI281 
Estágio em Clínica 

Psicanalítica 1 
125 Psicologia Clínica 1 

PSI282 
Estágio em Clínica 

Psicanalítica 2 
125 

 

Estágio em Clínica 
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 Psicanalítica 1 

 

Estágio 

Supervisionado em 

Psicologia 

Comunitária 

PSI283 

Estágio em 

Psicologia 

Comunitária 1 

125 

DEO019; Introdução à 

Psicologia Comunitária; 

Psicologia Social; Psicologia 

da Saúde. 

PSI284 

Estágio em 

Psicologia 

Comunitária 2 

125 
Estágio em Psicologia 

Comunitária 1 

Estágio 

Supervisionado em 

Psicologia 

Hospitalar e da 

Saúde 

PSI285 

Estágio em 

Psicologia 

Hospitalar e da 

Saúde 1 

125 Psicopatologia Geral 

PSI286 

Estágio em 

Psicologia 

Hospitalar e da 

Saúde 2 

125 
Estágio em Psicologia 

Hospitalar e da Saúde 1 

Estágio 

Supervisionado em 

Terapia Cognitivo-

Comportamental 

PSI287 

Estágio em Terapia 

Cognitivo-

Comportamental 1 

125 Psicologia Clínica 2 

PSI288 

Estágio em Terapia 

Cognitivo-

Comportamental 2 

125 
Estágio em Terapia Cognitivo-

Comportamental 1 

Estágio 

Supervisionado em 

Psicologia do 

Trabalho 

PSI289 

Estágio em 

Psicologia do 

Trabalho 1 

125 

Estágio Básico em Psicologia 

1; 

Psicologia e Trabalho; 

Psicologia e Saúde nas 

Instituições 

PSI290 

Estágio em 

Psicologia do 

Trabalho 2 

125 
Estágio em Psicologia do 

Trabalho 1 

Estágio 

Supervisionado em 

Neuropsicologia 

PSI291 
Estágio em 

Neuropsicologia 1 
125 

ANA010 

ANA510 

FSI037 

PS292 
Estágio em 

Neuropsicologia 2 
125 Estágio em Neuropsicologia 1 

 

 

Ênfase em Psicologia e processos de investigação científica  

 

Estágio Código 
Nome de registro 

no SIGA 

Carga 

Horária 

(Horas)  

Pré- 

Requisito(s) 

 

Estágio 

Supervisionado em 

Pesquisa Empírica 

em Psicologia 

PSI293 

Estágio em Pesquisa 

Empírica em 

Psicologia 1 

125 

FIL024; 

Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia 

 

PSI294 Estágio em Pesquisa 125 Estágio em Pesquisa 
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Empírica em 

Psicologia 2 

Empírica em Psicologia 1 

 

 

 

Estágio 

Supervisionado em 

Pesquisa Teórica 

em Psicologia 

 

PSI295 

 

 

Estágio em Pesquisa 

Teórica em 

Psicologia 1 

 

 

 

125 

FIL024; 

 Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia 

PSI296 

Estágio em Pesquisa 

Teórica em 

Psicologia 2 

125 
Estágio em Pesquisa Teórica 

em Psicologia 1 

 

* O(A) discente deverá cursar um estágio específico em, pelo menos, duas das ênfases. 
 

4.4.5. A escolha entre as ênfases 

 A partir do 5º período do curso de Psicologia da UFJF, começam a serem 

oferecidas as disciplinas eletivas que compõem cada uma das ênfases. Embora nesse 

momento inicial o(a) aluno(a) seja encorajado a cursar eletivas das três ênfases, com o 

término do 6º período, o(a) discente deve optar por uma dentre as três ênfases do curso 

para se concentrar, matriculando-se em um estágio curricular obrigatório dessa ênfase 

no 7 º e 8º períodos, bem como em disciplinas eletivas dessa mesma ênfase. Assim 

sendo, a partir do 7º período, é definida a primeira ênfase que o(a) aluno(a) irá se 

dedicar, em função do estágio curricular obrigatório e das disciplinas eletivas que ele se 

matricular. A definição da segunda ênfase é feita em função do segundo estágio 

curricular obrigatório, bem como das eletivas que o(a) discente se matricular no 9º e 10º 

períodos. A possibilidade de escolha entre as ênfases, assim como em qualquer 

disciplina, está limitada ao número de vagas ofertadas para estágio curricular 

obrigatório em cada ênfase. Assim sendo, antes de iniciar o período de matrícula, por 

meio de procedimentos internos do curso de Psicologia, os(as) discentes devem indicar, 

em ordem de preferência, as ênfases nas quais pretendem realizar o estágio. A reserva de 

vaga em cada ênfase é realizada, primeiro, para aqueles que a escolheram como 

primeira opção, depois, para os que a colocaram como segunda opção e, assim, 

sucessivamente. Além disso, em conformidade com o RAG, no que tange a matrícula 

em disciplinas e outras atividades acadêmicas, as reservas de vaga no estágio curricular 

obrigatório do curso de Psicologia da UFJF obedecem a seguinte ordem de prioridade 

por grupos: I – não repetentes; II – reprovados por aproveitamento ou que tenham 

trancado a atividade acadêmica; III – reprovados por infrequência. No caso de haver 

mais solicitações do que o número de vagas oferecidas é utilizado o índice de 



46 
 

 

rendimento acadêmico como critério de classificação em cada um dos grupos anteriores. 

O(a) discente que não tiver uma vaga reservada em sua primeira opção de estágio, é 

automaticamente considerado como candidato(a) a uma vaga em sua segunda opção de 

estágio, obedecendo os critérios acima. Em caso do(a) aluno(a) não conseguir 

classificação em sua segunda opção, é reservada uma vaga para o(a) mesmo(a) em sua 

terceira opção. Os casos omissos serão resolvidos pela COE. 

4.5. Estágios Curriculares Supervisionados 

Entende-se por estágio o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, dentro ou fora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que visa à 

preparação do estudante para o trabalho, ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento da 

discente ou do discente para a vida cidadã e para o trabalho, nos termos da legislação 

vigente (em conformidade com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008). De acordo 

com as Diretrizes Nacionais para Cursos de Psicologia, os estágios curriculares 

supervisionados devem ser vinculados às ênfases do curso, porém, conforme o Art. 24 

das mesmas diretrizes, a instituição poderá reconhecer atividades realizadas pelo(a) 

aluno(a) em outras instituições, desde que essas contribuam para o desenvolvimento das 

habilidades e competências previstas no projeto de curso. Assim sendo, em caso de 

estágio externo, é necessário que a Comissão de Orientação de Estágio – COE – do 

Curso de Psicologia avalie se o estágio realizado se enquadra em alguma das três 

ênfases do curso para que o mesmo possa ser aproveitado pelo(a) discente como estágio 

curricular supervisionado. Além disso, a carga horária referente à participação em 

projetos de extensão e iniciação científica, realizados a partir do 7º período do curso e 

sob a supervisão de professores do curso de Psicologia da UFJF, poderá ser equiparada 

à carga horária referente à estágio curricular obrigatório, conforme análise a aprovação 

da COE. Nesse caso, será considerado o tipo de projeto (se de iniciação científica ou de 

extensão), o tema e a natureza das atividades desenvolvidas no projeto para a definição 

de quais disciplinas de estágio obrigatório serão equiparadas ao mesmo. Destaca-se que 

é vedado ao(à) discente ser, concomitantemente, bolsista e estagiário do mesmo projeto. 

 

4.5.1. Normas gerais 

O(a) discente de Psicologia deve cumprir dois estágios curriculares anuais de 

250 horas cada em, pelo menos, duas das três ênfases do curso, sendo o primeiro deles 

realizado no 7º e 8º períodos e o segundo no 9º e 10º períodos, completando 500 horas 
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necessárias de estágio curricular previstas neste PPC para integralização do curso. Por 

questões operacionais, cada estágio de 250h será dividido em duas disciplinas “Estágio 

... 1” e “Estágio ... 2” de 125h cada, sendo uma cursada no primeiro semestre e a outra 

no segundo semestre. Como se trata apenas de uma forma de operacionalizar um mesmo 

estágio, o discente que for matriculado no estágio específico de uma ênfase do curso 

(“Estágio ...1”), deverá ser, necessariamente, matriculado no mesmo estágio específico 

dessa ênfase do curso no segundo semestre (“Estágio ...2”). Regimes especiais de 

estágio devem ser solicitados à COE que deliberará sobre o tema de acordo com o seu 

regimento. Boa parte das normas gerais relativas à matrícula e a opção pelos estágios 

foram descritas em seções anteriores, mas serão, por conveniência, resumidas na 

próxima subseção. 

 

4.5.2. Da matrícula em Estágio Curricular Obrigatório 

 A matrícula em estágio curricular obrigatório do curso de Psicologia da UFJF 

ocorrerá da seguinte forma: 

a) Somente discentes do curso de Psicologia da UFJF podem se matricular em atividade 

acadêmica de estágio supervisionado curricular, depois de terem cumprido as disciplinas 

obrigatórias consideradas como pré-requisitos para o estágio constantes na matriz 

curricular do curso. 

b) O(a) discente deverá cumprir um Estágio Curricular Obrigatório em duas das três 

ênfases do curso para a integralização do curso de Psicologia da UFJF. 

c) A opção por um estágio específico está vinculada à opção por uma das ênfases do 

curso. 

d) O processo de definição do estágio curricular supervisionado a ser cursado pelo(a) 

discente é interno ao curso de Psicologia e ocorrerá em duas etapas, sendo que a 

primeira corresponde à opção por ênfase e a segunda corresponde à opção por um 

estágio específico dentre os estágios dessa ênfase. 

e) Na primeira etapa, que envolve a escolha da ênfase, para exercer sua opção por 

estágio curricular em uma das ênfases do curso, o(a) discente deve indicar, em ordem de 

preferência, as ênfases nas quais pretende realizar o estágio. 

f) A reserva de vaga em cada ênfase será realizada, primeiro, para aqueles que a 

escolheram como primeira opção, depois, para os que a colocaram como segunda opção 

e, por último, para os que a colocaram como terceira opção. 

g) A reserva de vaga em cada uma das três ênfases está limitada ao número total de 
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vagas ofertadas para estágio curricular obrigatório em cada ênfase. Caso haja um 

número de discentes interessados(as) maior do que o número de vagas por ênfase, a 

reserva da vaga para o(a) discente obedecerá a seguinte ordem de prioridade por grupos: 

I – não repetentes; II – reprovados por aproveitamento ou que tenham trancado a 

atividade acadêmica; III – reprovados por infrequência. No caso de ainda assim, haver 

mais solicitações do que o número de vagas oferecidas, será utilizado o índice de 

rendimento acadêmico como critério de classificação em cada um dos grupos anteriores, 

conforme preconizado no artigo 24 do novo RAG. 

h) O(a) discente que não tiver uma vaga reservada em sua primeira opção de estágio, 

será automaticamente considerado como candidato a uma vaga em sua segunda opção 

de estágio, obedecendo os critérios acima. Em caso do(a) aluno(a) não conseguir 

classificação em sua segunda opção, será reservada uma vaga para o(a) mesmo(a) em 

sua terceira opção de ênfase. Os casos omissos serão resolvidos pela COE. 

i) Uma vez selecionada a ênfase de estágio na primeira etapa, o(a) discente deverá 

realizar um estágio específico relacionado a essa ênfase. 

j) Na segunda etapa, ocorre a opção por estágios específicos dentro da ênfase. Nessa 

etapa o(a) discente deverá listar, em ordem de preferência, os estágios específicos nos 

quais gostaria de estagiar dentro da ênfase para a qual foi alocado na primeira etapa. 

O(a) discente não pode, em hipótese alguma, listar um estágio de uma ênfase diferente 

daquela para a qual foi alocado. 

k) A reserva de vaga em um estágio específico ocorre, primeiro, para os que o 

escolheram como primeira opção, depois, para os que o escolheram como segunda 

opção e, assim, sucessivamente, até esgotarem-se o número de vagas nesse estágio 

específico. 

l) Caso haja um número de discentes interessados(as) maior do que o número de vagas 

por estágio específico da ênfase, a reserva de vaga obedecerá a seguinte ordem de 

prioridade por grupos: I – não repetentes; II – reprovados por aproveitamento ou que 

tenham trancado a atividade acadêmica; III – reprovados por infrequência. No caso de, 

ainda assim, haver mais solicitações do que o número de vagas oferecidas, será utilizado 

o índice de rendimento acadêmico como critério de classificação em cada um dos 

grupos anteriores, conforme preconizado no artigo 24 do novo RAG. 

m) O(a) discente que não tiver uma vaga reservada em sua primeira opção de estágio 

específico dentro da ênfase para a qual foi alocado, será automaticamente considerado 

como candidato a uma vaga em sua segunda opção de estágio específico dentro da 



49 
 

 

mesma ênfase, obedecendo os critérios acima e, assim, sucessivamente. Os casos 

omissos serão resolvidos pela COE. 

n) Compete à COE divulgar a lista dos nomes dos discentes designados para cada 

estágio específico. 

o) Compete ao(à) discente matricular-se no estágio específico para o qual foi 

selecionado. 

 

4.5.3. Da avaliação em Estágio Curricular Obrigatório 

Ao se matricular em estágio curricular obrigatório, o(a) discente deve se 

matricular, necessariamente, nas disciplinas correquisito correspondentes que são, no 

caso do primeiro estágio e conforme o semestre, Práticas em Saberes em Psicologia 1 e 

2, e no caso do segundo estágio e conforme o semestre, Práticas e Saberes em 

Psicologia 3 e 4. 

A avaliação de estágio curricular obrigatório envolverá dois aspectos: a 

avaliação de campo e a avaliação acadêmica. A avaliação de campo compete ao 

supervisor de campo, considerando-se o cumprimento das atividades previstas no plano 

de trabalho do estagiário e o cumprimento da carga horária prevista para o período. Essa 

avaliação envolve apenas os conceitos de APROVADO ou REPROVADO. A avaliação 

acadêmica é realizada pelo supervisor acadêmico que, necessariamente, deve ser 

docente do departamento de Psicologia. A avaliação acadêmica ocorre como parte do 

plano de curso das disciplinas Práticas e Saberes em Psicologia que são correquisitos do 

estágio e que visam à integração da prática profissional aos conteúdos temáticos da 

ênfase do curso na qual o estágio ocorre, desenvolvendo a reflexão acerca da atuação 

do(a) psicólogo(a) dentro dessa ênfase. A avaliação acadêmica é operacionalizada por 

meio de nota que vai de zero a 100, conforme desempenho nas disciplinas Práticas e 

Saberes em Psicologia 1 e 2 ou nas disciplinas Práticas e Saberes em Psicologia 3 e 4, 

conforme seja o primeiro ou o segundo estágio supervisionado do(a) discente. Como 

uma disciplina tradicional, para ser aprovado, o(a) discente deve obter nota mínima 

maior ou igual a 60 pontos. 

A supervisão de estágio curricular obrigatório pode ser feita por profissional 

externo à UFJF, desde que aprovada pela COE do curso de Psicologia, sendo 

considerado este, como supervisor de campo. O supervisor de campo deverá trabalhar 

em parceria com o supervisor acadêmico que, necessariamente, será um professor do 

Departamento de Psicologia. Os casos omissos serão resolvidos pela COE. 
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Por fim, cabe ressaltar que os(as) discentes do curso de Psicologia da UFJF 

precisam elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso, a fim de integralizar a sua 

formação em Psicologia. As Normas Gerais que regem o Trabalho de Conclusão de 

Curso (NG-TCC) são definidas pelo Colegiado de Curso e apresentadas em documento 

próprio. 

 

4.6. Estágios Não Obrigatórios em Psicologia 

A possibilidade dos(as) discentes de Psicologia realizarem estágios não 

obrigatórios será avaliada e deliberada pela COE de Psicologia e posteriormente, 

encaminhada à Coordenação de Estágios da PROGRAD. As atividades do estagiário 

devem estar detalhadas conforme determinações da Coordenação de Estágios da 

PROGRAD, por meio do Plano de Atividades do estágio, em três vias de igual teor para 

o primeiro semestre do estágio e em mais outras três vias de igual teor para o segundo 

semestre do estágio, assinadas pelos supervisores acadêmicos e de campo. Para o(a) 

discente poder realizar estágios desta modalidade, precisará apresentar um Índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 70 pontos e somente poderá estagiar 

em estágios não curriculares a partir do 5º período do curso e para isso, o aluno não 

poderá ter sido reprovado em disciplinas obrigatórias. Para fins de flexibilização 

curricular, a carga horária do estágio não obrigatório não poderá ultrapassar 10 horas 

semanais. Casos omissos serão analisados e deliberados pela COE. 

 

4.7. O Trabalho de Conclusão de Curso 

 Os(as) discentes de Psicologia precisam elaborar um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), a fim de integralizar a sua formação em Psicologia. Abaixo são 

apresentadas orientações referentes ao TCC. 

 

4.7.1. Do TCC e seus objetivos 

Com a finalidade de obter o título de psicólogo(a), o(a) discente deve realizar 

individualmente um TCC com objetivo de oportunizar ao(à) discente: 

a) revisão, aprofundamento, sistematização e integração de conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso; 

b) condições para que possa produzir um relato acadêmico-científico; 

c) experiência significativa que possa contribuir para que se torne um(a) 

profissional/pesquisador(a) no futuro, com uma visão científica e crítica da pesquisa em 



51 
 

 

Psicologia. 

 

4.7.2.  Da Avaliação do TCC e do Depósito do Texto Final 

 A avaliação do TCC considerará tanto os elementos textuais quanto sua 

apresentação oral na Disciplina Seminário Integrativo 5. Os critérios, pesos e outros 

aspectos dessa avaliação, incluindo os recursos, constam no NG-TCC. Ademais, esse 

documento estabelece o formato, os prazos e outras normas para depósito do texto final 

na Coordenação de Curso. Nos casos omissos, esse PPC elege como órgão competente 

do curso para tomada de decisão o Colegiado do Curso de Psicologia. 

4.8. Educação em Direitos Humanos, em Relações Étnico-Raciais e Ambiental 

 A Educação em Direitos Humanos tem como base a Resolução CNE/CP N
o
 

01/2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a garantia de uma 

formação no âmbito do ensino superior que esteja fundamentada na perspectiva dos 

direitos humanos.  De acordo com essas diretrizes, a educação em Direitos Humanos 

constitui-se em um dos eixos fundamentais do direito à educação, referindo-se ao uso de 

concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos 

de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana. Além disso, a educação em 

direitos humanos é tida como um processo multidimensional e sistemático, orientado na 

formação de sujeitos de direitos, críticos e com capacidade de transformação da vida 

social. 

Já a educação voltada para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira tem como base as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas 

na Resolução CNE/CP N
o
 01/2004 e objetiva a divulgação e produção de 

conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto 

à pluralidade étnico-racial, garantindo o respeito aos direitos legais e a valorização de 

identidades que conforma a base da sociedade brasileira. Trata-se de assegurar durante o 

processo formativo dos profissionais a valorização das raízes africanas brasileiras, ao 

lado das matrizes indígenas, européias e asiáticas. 

A Resolução CNE/CP N
o
 02/2012 prevê que a Educação Superior deve 

desenvolver o entendimento do ser humano de forma atrelada ao meio em que vive, 

considerando que a Educação tem como uma de suas finalidades a preparação para o 

exercício da cidadania. Neste sentido, compreende a necessidade de uma apropriação 

crítica sobre as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da 

biodiversidade, bem como os riscos socioambientais que tem sido produzidos 



52 
 

 

historicamente pela ação dos homens sobre a natureza. 

Indubitavelmente a formação profissional deverá estar orientada a partir das 

diretrizes anteriormente sinalizadas, a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão. Por 

conseguinte, cumpre assinalar que as Diretrizes Curriculares Nacionais quanto à 

educação em Direitos Humanos, em relações étnico-raciais e ambiental é abordada tanto 

institucionalmente quanto no âmbito do curso de Psicologia. No âmbito institucional, a 

UFJF possui o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), órgão suplementar da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa. O NEAB, 

de caráter interdepartamental, busca garantir a participação de docentes, discentes, 

pesquisadores e servidores de todos os departamentos e unidades acadêmicas da UFJF, 

tendo como proposta o desenvolvimento de um diálogo contínuo e participativo dos 

diversos segmentos do movimento negro da cidade com seu conselho deliberativo. A 

UFJF conta, também, com uma Diretoria de Ações Afirmativas que foi criada por meio 

da Portaria N
o
 1172 de 15 de setembro de 2014 e com uma Ouvidoria especializada em 

ações afirmativas que foi criada em 2016. A Diretoria de Ações Afirmativas tem a 

finalidade de promover condições institucionais que permitam a implementação e 

acompanhamento de políticas públicas voltadas às ações afirmativas na UFJF, entre os 

discentes, docentes e técnico-administrativos em Educação. Dentre as competências da 

Diretoria de Ações Afirmativas da UFJF, conforme seu site 

(http://www.ufjf.br/diaaf/acoes-afirmativas/descricao/) estão: 

- Estabelecer diretrizes que permitam a contextualização das ações da comunidade 

universitária frente à Política de cotas para o ingresso no ensino superior, em cursos de 

graduação, determinada pela Lei n. 12.711 de agosto de 2012;  

- Adotar estratégias técnicas e político-institucionais que visem o acompanhamento dos 

grupos de alunos cotistas, mediante o levantamento de dados diversos e o incentivo de 

oferta de políticas institucionais a serem mobilizadas por órgãos e agentes públicos da 

UFJF e da sociedade em geral;  

- Constituir e articular ações próprias à sensibilização e mobilização da comunidade 

universitária para a convivência cidadã e social com as diversas realidades que presentes 

na diversidade social (correlacionadas à gênero e sexualidade, à etnia, à tradição das 

culturas, e à vulnerabilidade socioeconômica) atuando especialmente na diretriz da 

discriminação positiva, em todos os segmentos da Universidade;  

- Fomentar e consolidar o cuidado e atuação no campo da acessibilidade física e 

http://www.ufjf.br/diaaf/acoes-afirmativas/descricao/


53 
 

 

psicológica das pessoas integrantes da Universidade, propiciando sua convivência 

integrada na comunidade universitária;  

- Assessorar órgãos diversos no planejamento e programação de ações que apontem para 

a atenção à vivência da diversidade na Universidade. 

É importante ressaltar, também, que além da UFJF contar com órgãos 

específicos como a Diretoria de Ações Afirmativas e o NEAB, as temáticas dos Direitos 

Humanos, das relações étnico-raciais e da educação ambiental são abordadas em 

diversos eventos acadêmicos e culturais promovidos pela instituição. Essas temáticas 

também se fazem presentes em diferentes cursos de extensão e pós-graduação ofertados 

pela UFJF, possibilitando um amplo debate institucional acerca de questões essenciais 

para uma boa formação acadêmica dentro dos princípios das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

Considerando-se mais especificamente a incorporação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais no âmbito do curso de Psicologia, pode-se dizer que essa 

incorporação ocorre de forma ampla e diversificada. De uma forma geral, a 

incorporação das temáticas dos Direitos Humanos, das relações étnico-raciais e da 

educação ambiental no curso de Psicologia da UFJF ocorre da seguinte forma: a) essas 

temáticas são transversais às disciplinas e atividades do curso; b) essas temáticas 

constituem conteúdo específico de disciplinas e atividades do curso; c) essas temáticas 

também ocorrem de forma mista em uma disciplina, isso é, combinando elementos 

transversais e específicos; d) essas temáticas são abordadas em eventos organizados por 

professores(as) do curso e/ou com a participação desses; e) essas temáticas são 

abordadas em projetos de pesquisa de professores(as) do curso e/ou com a participação 

desses; f) essas temáticas são abordadas em projetos de extensão de professores(as) do 

curso e/ou com a participação desses. Ademais, vale ressaltar que essas temáticas são 

também abordadas em atividades conjuntas entre a graduação e a pós-graduação em 

Psicologia 

 Considerando-se a incorporação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

concernentes às temáticas dos Direitos Humanos, das relações étnico-raciais e da 

educação ambiental nas disciplinas do curso de Psicologia, elas podem ocorrer de forma 

transversal, na forma de conteúdo específico ou de forma mista. Nesse sentido, 

destacam-se abaixo as disciplinas desse PPC que se relacionam a essas temáticas em 

alguma dessas formas: 
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Código 

 

Disciplinas 

Carga 

Horária 

CSO076 Antropologia: Indivíduo e Cultura 60 

 Avaliação Psicológica 60 

 Estudos Sobre Álcool, Tabaco e Outras Drogas 60 

DEO019 Ética Profissional em Psicologia 45 

 Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia 60 

 Prevenção de Dificuldades de Aprendizagem 60 

 Prevenção e Promoção de Saúde em Contextos Educacionais 60 

 Introdução à Psicologia Comunitária 60 

 Psicologia da Sexualidade e Estudos de Gênero 60 

 Psicologia do Desenvolvimento Humano 1 60 

 Psicologia do Desenvolvimento Humano 2 60 

 Psicologia e Direitos Humanos 60 

 Psicologia e Necessidades Educacionais Especiais 1 60 

 Psicologia e Necessidades Educacionais Especiais 2 60 

 Psicologia da Saúde 60 

 Psicologia e Saúde nas Instituições 60 

 Psicologia Jurídica 60 

 Psicologia Política 60 

 Psicologia Social 60 

 Psicologia Social do Estigma, Preconceitos e Discriminação 60 

 Psicologia Social e Saúde Coletiva 60 

 Psicopatologia Geral 60 

 Violência e Saúde: Aspectos Psicossociais 60 

 

 É importante considerar, também, que existem disciplinas em outros cursos de 

graduação da UFJF que abordam essas temáticas e que podem ser cursadas, caso exista 

disponibilidade de vagas. Nesse caso, o discente do curso de Psicologia não só é 

encorajado a cursar disciplinas em outros cursos, como a carga horária referente a essas 

pode ser computada como carga horária optativa. Além disso, como já explicitado nesse 

PPC, disciplinas do curso de Pós-graduação em Psicologia da UFJF podem ser cursadas 

e a carga horária dessas disciplinas pode ser aproveitada como carga horária em 

disciplinas eletivas das diferentes ênfases do curso de graduação em Psicologia. Por 

fim, essas temáticas são abordadas, com periodicidade razoável, em outras atividades do 

curso, como projetos de pesquisa e de extensão, bem como em eventos organizados por 

docentes da Psicologia. 

 

São exemplos de PROJETOS DE PESQUISA desenvolvidos por professores(as) 
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do curso de Psicologia relacionados às temáticas dos Direitos Humanos, das relações 

étnico-raciais e da educação ambiental: 

 

1) Ética na formação em Psicologia Comunitária no Brasil 

Breve Descrição: O presente projeto de pesquisa abordará esta problemática no Estado 

de Minas Gerais (MG) a partir da articulação dos espaços de pesquisa lotados na 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) e na Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF). A metodologia da pesquisa consistirá na análise das ementas e programas 

curriculares das disciplinas de Psicologia Comunitária oferecidas pelas Instituições de 

Ensino Superior públicas e privadas dessas regiões, incluindo o Estado de MG. Em 

seguida, serão realizados grupos focais com professores dessas disciplinas e grupos 

focais com estudantes de graduação. Espera-se traçar uma primeira análise do tema da 

ética em Psicologia Comunitária Brasil, inserindo-se MG, que será incluída na pesquisa 

conjunta com outros países da América Latina. A partir dessa investigação, poder-se-á 

indicar contribuições na incorporação de uma ênfase maior no ensino e na formação dos 

psicólogos comunitários da ética no trabalho com as comunidades a fim de que essas 

intervenções sejam mais respeitosas e confiáveis. 

Público alvo: Alunos de graduação e professores das Instituições de Ensino públicas e 

privadas de MG. 

Número de discentes envolvidos: 05 alunos de graduação. 

 

2) Juventude e criminalidade; trajetória de jovens pobres sob medida sócio-

educativa em Juiz de Fora. 

Breve Descrição: O presente estudo objetiva analisar e compreender a percepção do 

processo de reinserção/ressocialização de jovens em cumprimento de MSE na cidade de 

Juiz de Fora (MG). Tal objetivo se ancora nos desafios relacionados às intervenções 

destinadas a este público bem como a lacuna de estudos no que diz respeito às ações 

realizadas após MSE. Nesse sentido pretende-se discutir e trabalhar com a dimensão da 

reinserção e ressocialização após o cumprimento/desligamento da MSE ou quando há a 

progressão de medida de privação de liberdade para o meio aberto. Abordar-se-á, a 

partir da narrativa dos jovens, os principais desafios vivenciados e estratégias de 

enfrentamento empregadas, além da interface com as expressões da desigualdade social, 

principalmente no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho. 

Público alvo: Jovens em cumprimento de medida socioeducativa. 
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Número de discentes envolvidos: 01 aluno de pós-graduação e 02 alunos de graduação. 

 

3) Estudo de marcadores sociais no uso de drogas entre população em situação de 

rua. 

Breve descrição: O presente estudo tem como objetivo principal compreender a 

percepção do processo de estigmatização em usuários de álcool e outras drogas em 

situação de rua na cidade de Juiz de Fora (MG) a partir de relatos das fontes primárias 

utilizando a técnica de história oral. Para tal, se propõe a realizar uma trajetória das 

políticas macroestruturais do campo das drogas e as destinadas às pessoas em situação 

de rua com a finalidade de debater aspectos sociais que são reverberados nas 

identidades e estigmas associados a esses sujeitos. 

Público alvo: Sujeitos em situação de rua. 

Número de discentes envolvidos: 01 aluno de pós-graduação e 02 alunos de graduação. 

 

4) Mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família e suas relações com a 

Política de Assistência Social 

Breve descrição: A pesquisa objetiva compreender os sentidos e significados 

construídos pelas mulheres pobres chefes de família, titulares do PBF, no cotidiano da 

Politica de Assistência Social. Parte-se da discussão sobre pobreza, enquanto uma 

categoria histórica e socialmente construída, e uma perspectiva de gênero feminista 

sustentada pela concepção marxista a partir da divisão sexual do trabalho. O presente 

estudo visa compreender, entre outros aspectos, a diversidade de trajetórias das 

mulheres pobres, chefes de família e assistidas pelo PBF do município de Juiz de Fora, 

o que significará compreender suas condições enquanto provedoras e, a partir daí, 

questões como tal experiência vem interferindo em suas relações objetivas e subjetivas.  

Cumpre assinalar que, quando se propõe projetos que visam promover uma mudança 

social, a investigação e reflexão acerca das políticas públicas sob a ótica dos sujeitos 

beneficiários tornam-se fundamentais, sobretudo, para a construção de indicadores de 

qualidade. Além disso, tendo em vista a implantação do PBF, que completou 13 anos no 

final do ano passado, nota-se uma carência de produções qualitativas sobre o tema no 

âmbito acadêmico. Especialmente no que concerne à Psicologia, aponta-se a 

necessidade de estudos que se interessem pela discussão de gênero, desigualdades e 

pobreza, a fim de sinalizar os efeitos que tais marcadores podem provocar nas relações 

com a política pública. 
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Público alvo: Mulheres pobres beneficiárias do PBF 

Discentes envolvidos: 01 aluno de pós-graduação. 

 

São exemplos de PROJETOS DE EXTENSÃO desenvolvidos por 

professores(as) do curso de Psicologia relacionados às temáticas dos Direitos Humanos, 

das relações étnico-raciais e da educação ambiental: 

 

1)  Psicologia, Cidadania e Direitos Humanos 

Breve Descrição: A discussão em torno da efetivação de direitos e a garantia de 

patamares de cidadania da população brasileira está em pleno vigor na realidade 

contemporânea. A luta de diferentes atores e movimentos sociais em favor da 

consolidação de direitos civis, políticos, sociais e econômicos tem propiciado o 

tensionamento e enfrentamento das desigualdades sociais vigentes. Nesta direção, vale 

ressaltar que a luta pela garantia de cidadania está diretamente relacionada com a 

profunda desigualdade social, econômica e cultural que conforma a sociedade brasileira. 

Convivemos na atualidade com patamares de pobreza e miséria, racismo, machismo e 

homofobia muito elevados que impactam a vida de um elevado contingente 

populacional inserido em quadros de opressão e dominação social. Pretendemos com o 

referido trabalho contribuir para a formação dos estudantes de psicologia no campo dos 

direitos humanos em interface com a política de assistência social. Serão adotados os 

referenciais teórico-metodológicos da Psicologia social crítica, com ênfase na utilização 

de metodologias participativas. As ações serão realizadas em parceria com o Centro 

Especializado em Assistência Social (CREAS) do município e junto aos sujeitos e 

movimentos sociais. Espera-se contribuir no fortalecimento psicossocial e político do 

público atendido com vistas a sua emancipação política e humana.  

Público alvo: jovens em conflito com o judiciário; população em situação de rua e 

mulheres vítimas de violência. 

Número de discentes envolvidos: 02 

 

2) Cidadania e Direitos Humanos: um trabalho grupal com pessoas travestis e 

transexuais em Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Breve Descrição: Considerando a situação de vulnerabilidade social que travestis e 

transexuais ocupam no cenário nacional e também no cenário municipal, busca-se dar 

continuidade aos trabalhos junto ao grupo de apoio com pessoas travestis e transexuais 
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– desenvolvido desde 2014 no Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da UFJF - no 

intuito de compartilhar experiências de abjeção e devires, e problematizar coletivamente 

questões concernentes aos direitos humanos e o acesso à cidadania e à justiça social 

com vistas a promover autonomia e combater o preconceito. Objetivos: trabalhar em um 

grupo de apoio as dificuldades cotidianas vividas por essas pessoas, no município de 

Juiz de Fora, bem como, compartilhar estratégias de resistência e de enfrentamento à 

transfobia, fortalecendo o exercício de poder da população de travestis e transexuais em 

reuniões quinzenais de apoio coletivo e militância social. Métodos: os encontros grupais 

funcionam na proposta metodológica de rodas de conversa e dinâmicas grupais, na qual 

a equipe atua como facilitadora das discussões e dos processos grupais. Essa 

metodologia se assemelha à ideia de grupos focais, em que são discutidos tópicos 

específicos a partir de informantes que compartilham experiências de vida. Resultados 

alcançados: além da ampliação do acesso das pessoas participantes do grupo aos 

serviços de saúde, sobretudo, no âmbito do processo transexualizador, o grupo tem 

alcançado diversas conquistas no âmbito jurídico – como o acesso ao direito de 

alteração do nome de registro para pessoas transexuais participantes do grupo, 

assessoria jurídica com advogados parceiros que atuam na universidade, ampliação do 

acesso a serviços de cuidados em saúde e de atendimento psicológico via Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE-Juiz de Fora) ou no próprio CPA, ou ainda via Centro 

de Referência em Direitos Humanos (CRDH) de Juiz de Fora. Além disso, participantes 

do grupo têm protagonizado ações coletivas importantes e manifestações sociais em 

defesa dos direitos humanos das pessoas transexuais que tem ganhado destaque na 

mídia local e no panorama social e cultural do município. Pessoas que antes estavam à 

margem, já conquistam espaço de palavra e de articulação, para além das paredes do 

centro de psicologia aplicada da UFJF. 

Público alvo: pessoas travestis e transexuais residentes em Juiz de Fora e municípios da 

Zona da Mata mineira. 

Número de discentes envolvidos: 02 

 

3) Psicanálise Aplicada no SUAS: crianças, adolescentes e suas famílias 

Breve Descrição: Projeto de extensão acadêmica do Curso de Psicologia, inserido no 

Instituto de Ciências Humanas ICH, da Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF, em 

parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, executado junto à 

Associação CAIA Centro de Acolhimento à Infância e à Adolescência, instituição 
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componente da Rede SUAS Sistema Único de Assistência Social, atuando na Proteção 

Social Especial de Média Complexidade junto à crianças, adolescentes, e suas famílias. 

Intitulado "Psicanálise aplicada no SUAS - crianças, adolescentes e suas famílias", o 

projeto permitirá ao estudante de psicologia contato com a prática da psicanálise na 

instituição, acompanhando psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais na 

construção de uma prática coletiva transdisciplinar, bem como as compreendendo as 

intervenções psicológicas operadas com crianças e adolescentes, e suas famílias, no 

âmbito da civilização atual e da estrutura de seus laços sociais. 

Número de discentes envolvidos: 04 

 

4) Suporte psicológico e promoção da saúde mental para profissionais que atuam 

com trabalhadores em risco de adoecimento ou adoecidos e para os próprios 

trabalhadores nessas condições 

Breve Descrição: A preservação da saúde dos trabalhadores e profissionais é de 

responsabilidade também das organizações. A Psicodinâmica do Trabalho, proposta 

desde os anos de 1980 pelo médico psiquiatra e psicanalista francês, Christophe 

Dejours, tem um embasamento um teórico consistente e uma metodologia de 

intervenção eficaz,  tendo em vista a saúde mental no trabalho, conhecida como uma das 

formas de "clinica do trabalho". Objetivos: ofertar atividades de suporte psicológico 

para a promoção da saúde mental e prevenção de adoecimento mental em profissionais 

que atuam com trabalhadores afastados do trabalho, como também estender esse suporte 

para usuários do serviço, trabalhadores adoecidos, com o aporte teórico e prático da 

Psicodinâmica do Trabalho e da Psicologia do Trabalho em geral, que primam pela 

saúde mental do trabalhador. 

Número de discentes envolvidos: 03 

 

5) Suporte psicológico e prevenção de stress para profissionais que atuam com 

mulheres que sofrem violência doméstica  

Breve Descrição: A Lei 11.340 (BRASIL,2006), conhecida popularmente como Lei 

Maria da Penha, foi sancionada criando mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher."Conduta de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada à 

mulher e que cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, 

moral, psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial". Os objetivos 

do presente projeto de extensão são: ofertar atividades de suporte psicológica e de 



60 
 

 

prevenção de stress para profissionais que atuam com mulheres que sofrem violência 

doméstica, com o aporte teórico e prático da Psicologia do Trabalho que prima pela 

saúde do trabalhador. As ações vão envolver intervenção com foco no stress, em 

pequenos grupos, com a aplicação e vivência de técnicas de relaxamento físico e mental 

e de técnicas de meditação de aprovação científica. Os resultados esperados são e 

proporcionar ao participante do projeto, oportunidade de se fortalecerem, de criar 

recursos internos e coletivos para dar continuidade ao atendimento e ao trabalho com 

mulheres vitimas de violência. Os efeitos das ações do programa de intervenção serão 

avaliados junto aos participantes, no final do projeto, para se verificar a repercussão das 

ações de intervenções sobre os trabalhadores e o seu cotidiano de trabalho, bem como, 

se terá reflexo positivo no atendimento de vítimas de violência doméstica. Uma das 

 principais metas do projeto é contribuir para que os participantes tenham maior 

qualidade de vida, desenvolvam mais recursos internos, pessoais e sociais, bem como, 

estratégias de enfrentamento ao stress eficazes para continuar trabalhando com mulheres 

vítimas de violência doméstica. 

Número de discentes envolvidos: 02 

 

6) Montagem de grupos de homens que tiveram um episódio de violência contra as 

mulheres no Município de Juiz de Fora, MG.  

Breve Descrição: Diante da grande quantidade de denúncias de casos de violência 

doméstica cometidas contra mulheres que foram registradas pela Casa da Mulher de 

Juiz de Fora, no período compreendido entre junho de 2013 e Junho de 2017, e 

buscando outros mecanismos sociais como forma de se repensar a relação entre os 

homens infratores e as mulheres vítimas, montou-se este projeto que tem como objetivo 

a formação de grupos de fala / reflexão de homens que tiveram um episódio de 

violência contra a mulher. Para tal, fizemos uma parceria entre a UFJF, a Prefeitura de 

Juiz de Fora, o Ministério Público e o Poder Judiciário para a sua viabilização. A 

metodologia do trabalho se baseará na cartografia social, que será viabilizada através de 

grupos de fala / reflexão com os homens julgados e condenados por terem tido um 

episódio de violência contra a mulher, que são encaminhados pelo Poder Judiciário de 

Juiz de Fora em regime de Pena Alternativa. Os grupos serão realizados no Centro de 

Psicologia Aplicada da UFJF, às segundas e terças feiras , no horário das 18 horas. Os 

grupos serão realizados no CPA, totalizando 14 grupos. Cada grupo terá 12 sessões e, 

anterior a realização de cada grupo, será feita uma entrevista individual e um 
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questionário de pré-teste. Este mesmo questionário será aplicado no pós teste e, 

consequentemente, após passagem dos homens no grupo. 

 

São exemplos de eventos organizados por professores(as) do curso de Psicologia 

relacionados às temáticas dos Direitos Humanos, das relações étnico-raciais e da 

educação ambiental: 

 

1) V Congresso Internacional sobre Drogas: Drogas e Direitos Humanos. 

Breve descrição: O V Congresso Internacional sobre Drogas (CID) e o II Seminário de 

Pesquisa e Extensão em Álcool e Drogas (SEPEAD), ocorridos de 5 a 7 de novembro 

de 2015, resultaram de um esforço conjunto do Centro de Referência em Pesquisa, 

Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras Drogas (CREPEIA), da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), e do Programa de Extensão Eiras e Beiras: Atenção 

Psicossocial em Álcool e Drogas, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

Isso viabilizou a proposição de uma programação científica que contemplou a temática 

geral dos direitos humanos nas políticas sobre drogas considerando a multiplicidade e 

amplitude de aspectos da área. O evento ocorreu no município mineiro de São João del-

Rei, uma das maiores cidades setecentistas e um dos polos das regiões Sul e Sudeste de 

Minas Gerais. 

Público Alvo: professores, pesquisadores, estudantes (graduação e pós-graduação), 

movimentos sociais. 

Número de discentes envolvidos: 20 alunos (graduação e pós-graduação) 

 

4.9. Mobilidade Acadêmica 

Segundo o RAG, a mobilidade acadêmica constitui-se na realização de 

atividades acadêmicas em outra instituição de ensino superior no Brasil ou no exterior, 

mediante convênio firmado com a UFJF ou com o MEC, com objetivo de ampliar e 

diversificar a formação discente. A participação do(a) discente do curso de Psicologia 

em programas de mobilidade acadêmica está condicionada a: estar regularmente 

matriculado(a) e ter concluído, no mínimo, 20% e no máximo 90% do curso; ter sido 

aprovado(a) em processo seletivo específico do programa de mobilidade, conduzido 

pela UFJF ou pelo MEC; estar periodizado; ter sido aprovado em todas as disciplinas 

cursadas; não estar no meio de uma atividade de estágio curricular obrigatório; e possuir 

um IRA igual ou superior a 70. 
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Após ser concluída a mobilidade, o(a) discente poderá solicitar na Central de 

Atendimento da UFJF o aproveitamento das disciplinas aprovadas. 

 

4.10. A Flexibilização Curricular 

Tendo como base o RAG, definiu-se que no curso de Psicologia da UFJF será 

permitido o aproveitamento de atividades para a flexibilização de carga horária 

referente a disciplinas opcionais e eletivas. Conforme resolução CNE/CES N
o 

2, de 

Junho de 2007, os estágios e as atividades complementares dos cursos de graduação não 

poderão exceder a 20% da carga horária total do curso. Dessa forma, considerando a 

carga horária total do curso de Psicologia (4020h) e a carga horária dos estágios (500h), 

será permitida a flexibilização de, no máximo, 300 horas. A fim de assegurar a 

diversidade das atividades complementares a serem flexibilizadas, não será permitida a 

flexibilização de carga horária de um mesmo tipo de atividade complementar mais de 

uma vez. 

 

4.10.1.  Atividades que permitem a flexibilização de carga horária referente 

a disciplinas opcionais: 

 

a) Atividade de monitoria em disciplina do curso de Psicologia com, pelo menos, um 

ano de duração: permite a flexibilização de 60 horas.  

b) Participação em grupo de estudo/pesquisa coordenado por docentes da UFJF por, 

pelo menos, um ano: permite a flexibilização de 30 horas. 

c) Participação por, pelo menos, um ano, em programa e grupo de educação tutorial 

PET Psicologia e PET Saúde: permite a flexibilização de 60 horas. 

d) Participação em empresa júnior por, pelo menos, um ano: permite a flexibilização de 

60 horas. 

e) Participação em programa de Treinamento Profissional vinculado à PROGRAD por, 

pelo menos, um ano: permite a flexibilização de 60 horas. 

f) Realização de estágio não obrigatório: cada 125 horas de estágio permite a 

flexibilização de 60 horas. 

g) Participar de representação estudantil por, pelo menos, um ano: permite a 

flexibilização de 15 horas. 

h) Apresentação de trabalho em congressos: permite a flexibilização de 15 horas. 

i) Organização de congresso: permite a flexibilização de 15 horas. 
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j) Participação em congresso: permite a flexibilização de carga horária proporcional à 

carga horária do evento, limitando-se a 15 horas. 

k) Participação em eventos (seminário, colóquio, simpósio, encontro, palestra, 

teleconferência, defesa de dissertação e tese): permite a flexibilização de carga horária 

proporcional à carga horária do evento, limitando-se a 15 horas. 

l) Apresentar certificação em prova de proficiência em língua estrangeira por órgãos 

reconhecidos, permite a flexibilização de 60 horas. 

j) A carga horária em disciplinas cursadas em Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e Lato Sensu de instituições de ensino superior recomendados pela CAPES pode 

ser utilizada para flexibilização, considerando-se um limite máximo de 60 horas por 

disciplina. 

 

4.10.2. Atividades que permitem a flexibilização de carga horária referente 

a disciplinas eletivas: 

 

a) Atividades de iniciação científica e extensão (apenas nos casos de programas 

institucionais), todas com, pelo menos, um ano de duração, permitem, cada uma, a 

flexibilização de 60 horas, conforme explicitado a seguir. No caso da atividade de 

iniciação científica, essa deve ser aproveitada para flexibilizar horas referentes a 

disciplinas eletivas apenas na ênfase em Psicologia e processos de investigação 

científica. No caso da atividade de extensão essa deve ser aproveitada para flexibilizar 

horas referentes a disciplinas eletivas apenas na ênfase em Processos e contextos 

educacionais – saberes e práticas em Psicologia ou na ênfase em Processos 

psicossociais e da saúde – saberes, contextos e práticas em Psicologia. No caso das 

atividades de extensão, cabe ao colegiado do curso de Psicologia da UFJF definir em 

qual das ênfases deve ser aproveitada a carga horária a ser flexibilizada. 

b) A carga horária em disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Psicologia da UFJF pode ser utilizada para flexibilização curricular em carga horária 

referente à disciplinas eletivas, conforme detalhado a seguir. 

Serão consideradas para flexibilização de carga horária eletiva na ênfase em 

Psicologia e processos de investigação científica, as seguintes disciplinas do Programa 

de Pós-graduação em Psicologia da UFJF: 

2027004 – Metodologia de Pesquisa; 
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2027020 – Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualitativa; 

2027021 – Métodos e Técnicas de Pesquisa Quantitativa; 

2027018 – Filosofia da Ciência e Pesquisa Psicológica; 

3015007 – Elaboração de Textos Científicos; e, 

2027023 – História da Ciência e Pesquisa Psicológica. 

Serão consideradas para flexibilização de carga horária eletiva na ênfase em 

Processos e contextos educacionais – saberes e práticas em Psicologia, as seguintes 

disciplinas do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFJF: 

2027013 – Teorias do Desenvolvimento Humano e Processos Socioeducativos; 

2027001 – Desenvolvimento Cognitivo e Linguagem; 

2027002 – Desenvolvimento e Promoção de Saúde no Contexto Educativo; 

2027012 – Temas Atuais em Psicologia Escolar-Educacional; e, 

2027017 – Tópicos Especiais em Psicologia do Desenvolvimento. 

Serão consideradas para flexibilização de carga horária eletiva na ênfase em 

Processos psicossociais e da saúde – saberes, contextos e práticas em Psicologia, as 

seguintes disciplinas do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFJF: 

2027014 – Teorias Psicossociais e saúde; 

2027008 – Políticas Públicas em Saúde; 

2027012 – Processos Psicossociais e Cultura do Corpo; 

2027015 – Tópicos Especiais em Psicologia da Saúde; e, 

2027016 – Tópicos Especiais em Psicologia Social. 

c) Serão consideradas para flexibilização de carga horária eletiva na ênfase em 

Processos psicossociais e da saúde – saberes, contextos e práticas em Psicologia, as 

seguintes disciplinas dos Programas de Residência Multiprofissional em Atenção 

Hospitalar e Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto da UFJF: Psicopatologia 

e Psicologia Hospitalar e da Saúde. 

Nos casos omissos, cabe ao Colegiado do Curso de Psicologia da UFJF deliberar 

sobre a possibilidade e a natureza da flexibilização da carga horária da disciplina 

cursada no programa de pós graduação em Psicologia da UFJF e nos Programas de 

Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar e Residência Multiprofissional em 

Saúde do Adulto da UFJF. 

 

4.11. Aproveitamento de Estudos 

Este PPC estabelece que é possível o aproveitamento da carga horária cursada 
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em disciplinas da pós graduação stricto sensu de IES. 

 

4.12. Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem da(o) discente deve ser um processo contínuo, 

gradativo, sistemático e integral, adequado à natureza e aos objetivos da disciplina ou 

conjunto de atividades acadêmicas curriculares. O número e as modalidades de 

avaliação serão previstos nos respectivos planos de curso, que serão elaborados pelos 

seus respectivos docentes e apresentados aos(às) discentes no início da disciplina. Todo 

esse processo avaliativo será realizado conforme previsto no Regulamento Acadêmico 

de Graduação da UFJF, o qual é integralmente seguido pelo curso de Psicologia da 

UFJF. 

 

4.13. Acompanhamento do Desempenho Acadêmico 

O acompanhamento do desempenho acadêmico será periódico e conforme 

preconizado no RAG. Além disso, os discentes que apresentarem coeficiente de 

evolução insuficiente, em consonância com o que consta no RAG, farão jus ao 

acompanhamento acadêmico especial. Nesse caso, a matrícula da(o) discente que estiver 

em acompanhamento acadêmico é realizada conforme programação para o semestre de 

acompanhamento, definida em documento próprio, sob orientação da Coordenação do 

Curso. 

 

4.14. Autoavaliação do curso 

 É importante ressaltar que essa reforma curricular também foi inspirada pelo 

processo de autoavaliação do curso de Psicologia realizado pelo NDE, de forma 

concomitante às demandas de adapatação ao novo RAG e às Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Assim sendo, fica estabelecido nesse PPC que caberá ao NDE do curso de 

Psicologia da UFJF elaborar critérios e estratégias visando à autoavaliação e ao 

aprimoramento contínuo do curso e de seu PPC, cabendo ao colegiado do curso de 

Psicologia a sua aprovação. 

 

4.15. Diplomação 

Após a integralização do curso, com o cumprimento pelo(a) discente de todas as 

atividades acadêmicas previstas no Projeto Pedagógico do Curso, que poderá ocorrer no 

prazo mínimo, médio ou máximo previsto neste PPC, será conferido ao(a) discente de 
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Psicologia, pela Coordenadoria de Controle e Registro Acadêmico - CDARA da UFJF, o 

diploma de Psicólogo(a). 

 

4.16. Adaptação Curricular 

Mediante o reconhecimento da autonomia didático-científica, assegurada pelo 

art. 207 da Constituição Federal, a Universidade tem competência para definir os 

currículos de seus cursos, em atendimento às recomendações pedagógicas, no interesse 

do ensino e dos(as) discentes. Além disso, conforme a Nota Técnica N
o
 793/2015-

CGLNRS/DPR/SERES/MEC, o(a) discente não possui direito adquirido à grade 

curricular, não havendo óbice legal que a grade curricular inicialmente proposta se 

altere ao longo do curso. Assim sendo, visando a atender ao Capítulo IX, artigo 54, § 1º 

do Regulamento Acadêmico de Graduação, são definidas aqui as condições para a 

adaptação curricular do(a) discente à nova matriz, considerando que essa matriz entre 

em vigor no primeiro semestre de 2018: 

• Fica definido que os alunos periodizados do curso de Psicologia da UFJF, a 

partir do sétimo período (inclusive), serão mantidos em sua respectiva grade 

curricular do curso de Psicologia, não sendo afetados por essa reforma; 

• O(a)s discentes desperiodizados do curso de Psicologia da UFJF que tenham 

cumprido, pelos menos, 2160 horas em disciplinas obrigatórias do curso de 

Psicologia e que tenham  realizado, pelo menos, um estágio curricular 

obrigatório, serão mantidos em sua respectiva grade curricular do curso de 

Psicologia, não sendo afetados(as) por essa reforma. 

•   O(a)s discentes desperiodizado(a)s que não atendam aos requisitos acima e 

o(a)s discentes com periodização regular até o 5º período (inclusive) do curso de  

Psicologia da UFJF, serão, automaticamente, adaptados(as) à nova grade 

curricular, a partir das relações de equivalência apresentadas nas tabelas 

“Disciplinas do Currículo 12015 Equivalentes a Disciplinas Obrigatórias do 

Currículo Novo” e “Disciplinas do Currículo 12015 Equivalentes a Disciplinas 

Eletivas ou Opcionais do Currículo Novo”. Para a plena adaptação dos(as) 

discentes ao novo currículo, considerando os(as) discentes do 3º período 

devidamente periodizados, os(as) mesmos(as) deverão cursar, no total, 7 

disciplinas obrigatórias no 3º e no 4º períodos e 6 disciplinas obrigatórias no 5º 

período. Assim sendo, a partir do 6º período os(as) mesmos(as) já estariam 

plenamente adaptados ao novo currículo. Considerando os(as) discentes do 5º 
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período devidamente periodizados, os(as) mesmos(as) deverão cursar, no total, 7 

disciplinas obrigatórias no 5º e no 6º períodos. Assim sendo, a partir do 7º 

período os(as) mesmos(as) já estariam plenamente adaptados ao novo currículo. 

 

Considerando a possibilidade de que a nova matriz curricular entre em vigor 

apenas no segundo semestre de 2018, são definidas, a seguir, as condições para a 

adaptação curricular do(a) discente à nova matriz: 

• Fica definido que os alunos periodizados do curso de Psicologia da UFJF, a 

partir do sexto período (inclusive), serão mantidos em sua respectiva grade 

curricular do curso de Psicologia, não sendo afetados por essa reforma; 

• O(a)s discentes desperiodizados do curso de Psicologia da UFJF que tenham 

cumprido, pelos menos, 1800 horas em disciplinas obrigatórias do curso de 

Psicologia serão mantidos em sua respectiva grade curricular do curso de 

Psicologia, não sendo afetados(as) por essa reforma. 

•   O(a)s discentes desperiodizado(a)s que não atendam aos requisitos acima e 

o(a)s discentes com periodização regular até o 4º período (inclusive) do curso de  

Psicologia da UFJF, serão, automaticamente, adaptados(as) à nova grade 

curricular, a partir das relações de equivalência estabelecidas nas tabelas 

“Disciplinas do Currículo 12015 Equivalentes a Disciplinas Obrigatórias do 

Currículo Novo” e “Disciplinas do Currículo 12015 Equivalentes a Disciplinas 

Eletivas ou Opcionais do Currículo Novo”. Para a plena adaptação dos(as) 

discentes ao novo currículo, considerando os(as) discentes do 2º período 

devidamente periodizados, os(as) mesmos(as) deverão cursar, no total,  7 

disciplinas obrigatórias no 2º e no 3º períodos. Assim sendo, a partir do 4º 

período os(as) mesmos(as) já estariam plenamente adaptados ao novo currículo. 

Considerando os(as) discentes do 4º período devidamente periodizados, os(as) 

mesmos(as) deverão cursar, no total, 7 disciplinas obrigatórias no 4º e no 5º 

períodos. Assim sendo, a partir do 6º período os(as) mesmos(as) já estariam 

plenamente adaptados ao novo currículo. 

 

Disciplinas do Currículo 12015 Equivalentes a Disciplinas Obrigatórias do Currículo Novo 

Disciplinas do Currículo 12015 Disciplinas do Currículo Novo 
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Código Nome Caráter Carga 

Horária 
(Horas) 

Código Nome Carga 

Horária 
(Horas) 

FIL048 Correntes Filosóficas II OBRIG 60 FIL027 Introdução à Filosofia  60 
PSI020 Técnicas de Pesquisa em 

Psicologia 
OBRIG 60  Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Psicologia  
60 

PSI128 História da Psicologia OBRIG 60  Introdução à História e 

Historiografia da 

Psicologia 

60 

PSI130 Processos Psicológicos 

Básicos II 
OBRIG 60  Psicologia da 

Aprendizagem  
60 

PSI019  Teorias da Personalidade I 
 

OBRIG 60  Fundamentos 

Epistemológicos da 

Psicologia 1 

60 

PSI022 Psicologia do 

Desenvolvimento I 
OBRIG 60  Psicologia do 

Desenvolvimento Humano 

1  

60 

PSI121 Estágio Básico I OBRIG 105  Estágio Básico em 

Psicologia 1  
105 

PSI129 Processos Psicológicos 

Básicos I 
OBRIG 60  Processos Psicológicos 

Básicos A  
60 

PSI033 Psicometria OBRIG 60  Psicometria e Medidas em 

Psicologia 
60 

PSI046 Psicopatologia Geral I OBRIG 60  Psicopatologia Geral  60 

PSI043 Psicologia Social III OBRIG 60  Psicologia Social  60 

PSI042 Psicologia do 

Desenvolvimento II 
OBRIG 60  Psicologia do 

Desenvolvimento Humano 

2 

60 

PSI122 Estágio Básico II OBRIG 105  Estágio Básico em 

Psicologia 2   
105 

PSI132 Técnicas de Exame 

Psicológico I 
OBRIG 60  Avaliação Psicológica  60 

PSI144 Tópicos Especiais em 

Psicologia Organizacional e 

do Trabalho II 

ELET 60  Psicologia e Trabalho 60 

PSI061 Psicologia e Saúde OBRIG 60  Psicologia da Saúde 60 

PSI137 Tópicos Especiais em 

Psicologia Escolar e 

Educacional I 

OBRIG 60  Prevenção e promoção de 

saúde em contextos 

educacionais  

60 

PSI139 Tópicos Especiais em 

Psicologia Escolar e 

Educacional II 

OBRIG 60  Psicologia e necessidades 

educacionais especiais 1  
60 

PSI098 Teorias e Técnicas 

Psicoterápicas I 
OBRIG 60  Psicologia Clínica 1 60 

PSI073 Tópicos Especiais em 

Psicologia do 

Desenvolvimento I 

ELET 60  Prevenção das 

dificuldades de 

aprendizagem  

60 

PSI141 Tópicos Especiais em 

Psicologia Escolar e 

Educacional III  

ELET 60  Psicologia e Necessidades 

educacionais Especiais 2  
60 

PSI099 Teorias e Técnicas 

Psicoterápicas II  
OBRIG 60  Psicologia Clínica 2  60 

PSI075* Tópicos Especiais em 

Teorias da Personalidade I  
OBRIG 
 

60  Psicologia Clínica 2 60 

PSI123 Psicologia Comunitária OBRIG 60  Introdução à Psicologia 

Comunitária  
60 

Nota: OBRIG = Obrigatória; ELET = Eletiva; PSI075* = PSI075, disciplina do 

Currículo 12009 equivalente à PSI099 do currículo 12015. 



69 
 

 

 
 

Disciplinas do Currículo 12015 Equivalentes a Disciplinas Eletivas ou Opcionais do 

Currículo Novo 

Disciplinas do Currículo 12015 Disciplinas do Currículo Novo 
Código Nome Caráter Carga 

Horária 
(Horas) 

Código Nome Caráter Carga 

Horária 
(Horas) 

PSI115 Neuropsicologia ELET 60  Neuropsicologia 1 ELET 60 

PSI032 Psicolinguística ELET 60  Psicolinguística 1 ELET 60 

PSI041 Psicologia da 

Sexualidade  
ELET 60  Psicologia da 

Sexualidade e 

Estudos de Gênero 

ELET 60 

PSI151 Estudos Avançados em 

Psicologia V 
ELET 90  Psicologia e Direitos 

Humanos 
ELET 60 

PSI135 Psicologia 

Escolar/Educacional 
OBRIG 60  Temas atuais em 

Psicologia Escolar e 

Educacional 1 

ELET 60 

PSI074 Tópicos Especiais em 

Psicologia do 

Desenvolvimento II 

ELET 60  Temas atuais em 

Psicologia do 

Desenvolvimento e 

Educacional 1 

ELET 60 

PSI104 Estudos Avançados em 

Psicologia II 
ELET 60  Temas atuais em 

Psicologia do 

Desenvolvimento e 

Educacional 2  

ELET 60 

PSI100 Estudos Avançados em 

Psicologia I 
ELET 60  Temas em Psicologia 

Escolar e 

Educacional 

ELET 60 

PSI069 Seminário em 

Psicanálise II 
ELET 60  Corpo e Psicanálise  ELET 60 

PSI080 Tópicos de Estudos 

Avançados em 

Psicologia Social 

ELET 60  Estudos Sobre 

Álcool, Tabaco e 

Outras Drogas 

ELET 60 

PSI070 Seminário em 

Psicanálise III 
ELET 60  Psicanálise da 

Criança  
ELET 60 

PSI101 Psicologia Hospitalar OBRIG 60  Psicologia 

Hospitalar e da 

Saúde 

ELET 60 

PSI105 

PSI106 
Estudos Avançados em 

Psicologia III 
Estudos Avançados em 

Psicologia IV  

ELET 
ELET 

45 
45 

 Psicologia Social e 

Métodos de Pesquisa 

com Grupos 

ELET 60 

PSI131 Psicologia Social IV OBRIG 60  Psicologia Social e 

Saúde Coletiva 
ELET 60 

PSI047 Psicopatologia Geral II OBRIG 60  Psicopatologia e 

Doença 

Psicossomática: 

Interlocução entre a 

Psicanálise e a 

Fisiopatologia 

ELET 60 
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Humana 
PSI142 Tópicos Especiais em 

Psicologia 

Organizacional e do 

Trabalho I 

ELET 60  Saúde e Trabalho  ELET 60 

PSI025 Tópicos Especiais em 

Psicologia Clínica II 
ELET 60  Saúde Mental: a 

Clínica Psicanalítica 

em sua extensão 

ELET 60 

PSI049 Seminário em 

Psicanálise I 
ELET 60  Seminário de 

Psicanálise 

Freudiana 

ELET 60 

PSI171 Psicologia e Tanatologia 

 

ELET 

 

60 

 
 Tanatologia ELET 60 

PSI081* Psicologia da Morte ELET 60  Tanatologia ELET 60 

PSI127 Relações Interpessoais e 

Dinâmica de Grupo I 
OBRIG 60  Técnicas e 

Intervenções 

Psicossociais em 

Grupos 

ELET 60 

PSI133 Técnicas de Exame 

Psicológico II  
OBRIG 60  Testes Projetivos ELET 60 

PSI124 Política Social e 

Psicologia 
OBRG 60  Temas Atuais em 

Processos 

Psicossociais 1 

ELET 60 

PSI060 Psicologia e Cultura OBRG 60  Temas Atuais em 

Processos 

Psicossociais 2 

ELET 60 

PSI062 Psicologia Institucional OBRG 60  Temas Atuais em 

Processos 

Psicossociais 3 

ELET 60 

PSI134 Métodos de Intervenção 

Psicológica I 
OBRG 60  Temas Atuais em 

Psicologia da Saúde 

1 

ELET 60 

PSI136 Métodos de Intervenção 

Psicológica II 
OBRG 60  Temas Atuais em 

Psicologia da Saúde 

2 

ELET 60 

PSI024 Tópicos Especiais em 

Psicologia Clínica I 
OBRG 60  Temas Atuais em 

Psicologia da Saúde 

3 

ELET 60 

PSI152 Tópicos Especiais em 

Terapias Cognitivas I 
ELET 60  Terapias Cognitivas ELET 60 

PSI116 Tópicos Especiais em 

História da Psicologia I 
ELET 60  Historiografia da 

Psicologia  
ELET 60 

PSI118 Tópicos Especiais em 

História da Psicologia II 
ELET 60  Introdução à 

Historiografia da 

Psicanálise  

ELET 60 

PSI036 Psicologia: Ciência e 

Profissão 
OBRG 60  Temas atuais em 

Psicologia e 

Processos de 

Investigação 

Científica 

ELET 60 

PSI082 Treino de Pesquisa em ELET 90  Treino em Pesquisa ELET 60 
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Psicologia I Correlacional 1 
PSI083 Treino de Pesquisa em 

Psicologia II 
ELET 90  Treino em Pesquisa 

Desenvolvimental 1 
ELET 60 

PSI126 PsicologiaExperimental OBRIG 60  Treino em Pesquisa 

Experimental 1 
ELET 60 

PSI113 Treino de Pesquisa III OPC 90  Treino em Pesquisa 

Quasi-Experimental 

1 

ELET 60 

PSI114 Treino de Pesquisa IV  OPC 90  Treino em Pesquisa 

Observacional 1 
ELET 60 

PSI119 Filosofia da Psicologia ELET 60  Filosofia da 

Psicologia 2 
OPC 60 

PSI138 Psicologia 

Organizacional e do 

Trabalho 

OBRIG 60  Psicologia das 

Organizações e do 

Trabalho 

OPC 60 

Nota: OBRIG = Obrigatória; ELET = Eletiva; PSI081* = PSI081, disciplina do 

Currículo 12009 equivalente à PSI171 do currículo 12015. 

  

Para o(a)s discentes de currículos anteriores que não estiverem em adaptação ao 

novo currículo, conforme exposto acima, ficam valendo as disciplinas já cursadas e 

consideradas eletivas quando do currículo de ingresso. Além disso, para esses mesmos 

discentes que não tiverem integralizado o total da carga horária eletiva, ficam valendo, 

para fins de integralização dessa caga horária eletiva, as disciplinas eletivas previstas no 

currículo novo, independente da ênfase a qual a respectiva disciplina se relacione. 

Quanto às normas de flexibilização curricular, tendo em consideração que o PPC 

anteriormente vigente não estava totalmente adaptado ao novo RAG nesse aspecto, 

serão aplicadas as normas previstas no PPC novo de forma retroativa a todos os 

currículos anteriormente existentes para novos pedidos de flexibilização curricular. 

 

5. PROJETO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 

 

O NDE do curso de Psicologia elaborou um Projeto Pedagógico Complementar com 

a finalidade de cumprir a Resolução Nº 5, de 15 de março de 2011, do Ministério da 

Educação, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior que institui 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, 

estabelecendo normas para o projeto pedagógico complementar para a formação de 

professores de Psicologia. Este projeto se encontra em andamento na instituição, no 

qual foi proposto uma parceria com a Faculdade de Educação – FACED da UFJF, que já 

oferta 15 cursos de licenciatura para outros cursos de graduação da universidade, ou 
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seja, pretende-se ofertar um curso de Licenciatura em Psicologia na UFJF, para 

formação de futuros professores de Psicologia para atuarem no ensino médio e 

técnico/profissionalizante. Porém, uma das limitações institucionais para a implantação 

da Licenciatura em Psicologia na UFJF prevista em projeto pedagógico complementar a 

esse, é a criação de vagas para a contratação de novos docentes efetivos, que depende da 

liberação do governo federal. 
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ANEXO I 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Psicologia 

 

Conforme a Resolução N
o.
 01 de 17 de junho de 2010, da Presidência da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), que normaliza o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e dá outra providências, o NDE de um curso 

constitui-se de um grupo de docentes com atribuições acadêmicas e de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso. Tem como atribuições principais, entre 

outras: contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; zelar 

pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e de extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Cursos de Graduação. 

Em 2011, o Conselho Setorial de Graduação – CONGRAD, da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, publicou a resolução N
o.
 17/2011 que regulamentou os NDEs 

na instituição. Segundo essa resolução, o NDE de cada curso de graduação é uma 

instância consultiva, devendo ser constituído pelo(a) coordenador(a) de curso e por mais 

quatro docentes efetivos vinculados aos departamentos responsáveis pelo curso. 

O NDE de Psicologia da UFJF foi criado em agosto de 2011. Desde a sua 

criação até setembro de 2014 foi coordenado pela Profa. Dra. Edelvais Keller, então 

coordenadora do curso de Psicologia. A partir de setembro de 2014, o NDE passou a ser 

coordenado pelo Prof. Dr. Francis Ricardo dos Reis Justi que, no momento, ocupava o 

cargo de Vice-Coordenador do Curso de Psicologia da UFJF. No mês de junho de 2016, 

a profa. Dra. Cláudia Nascimento Guaraldo Justi assumiu a coordenação do NDE de 

Psicologia e em 2018, o prof. Dr. Altemir José Gonçalves Barbosa assumiu a 

presidência do Núcleo. Atualmente, o NDE de Psicologia está composto por cinco 

professores efetivos do Departamento de Psicologia da UFJF, representantes de cada 

ênfase do curso de Psicologia: 

1) Docente Representante da Ênfase em Processos e Contextos Educacionais: Saberes e 
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Práticas em Psicologia: 

Profa. Dra. Nara Liana Pereira Silva – Coordenadora do curso 

Prof. Dr. Altemir Gonçalves Barbosa - Presidente do NDE 

2) Docentes Representantes da Ênfase em Processos Psicossociais e Saúde: Saberes, 

Contextos e Práticas em Psicologia: 

Prof. Dr. Ricardo Kamizaki 

Prof. Dr. Antenor Salzer Rodrigues 

Profa. Dra. Edelvais Keller. 

3) Docente Representante da Ênfase em Psicologia e Processos de Investigação 

Científica: 

Prof. Dr. Altemir Gonçalves Barbosa - Presidente do NDE 
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ANEXO II 

 

A Comissão Orientadora de Estágio – COE de Psicologia da UFJF 

 

A COE do Curso de Psicologia é organizada de acordo com o Regulamento 

Acadêmico da Graduação (RAG) da UFJF, tendo como atribuição programar, 

supervisionar e avaliar o Estágio Curricular Supervisionado em Psicologia dos(as) 

alunos(as) do Curso de Graduação em Psicologia da UFJF. 

Atualmente, a COE de Psicologia é composta por 7 membros; sendo seis 

docentes supervisores representantes das Ênfases do curso e uma docente do curso de 

Psicologia, supervisora convidada pela COE e coordenadora do Centro de Psicologia 

Aplicada – CPA/UFJF. Atualmente, os membros da COE são os seguintes: 

Presidente da COE: Profa. Dra. Marisa Cosenza Rodrigues 

Vice-presidente: Prof. Dr. Fernando Paiva Santana 

1 - Docentes supervisores representantes da ênfase em Processos Psicossociais e Saúde: 

saberes, contextos e práticas em Psicologia: 

Prof. Dr. Antenor Salzer Rodrigues 

Prof. Dr. Fernando Santana 

2 – Docentes supervisoras representantes da ênfase em Processos e Contextos 

Educacionais: saberes e práticas em Psicologia:  

Profa. Dra. Nara Liana Pereira Silva – Coordenadora do curso de Psicologia 

Profa. Dra. Marisa Cosenza Rodrigues - Presidente da COE  

3 - Docente supervisor representante da ênfase em Psicologia e Processos de 

Investigação Científica: 

Prof. Dr. Saulo de Freitas Araújo 

Profa. Dra. Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov 

4 - Docente supervisora e convidada  

 Profa. Dra. Alinne Nogueira Coppus. 

A COE de Psicologia da UFJF se reúne mensalmente. O cargo de Presidente da 

COE foi por muitos anos ocupado pelo mesmo(a) docente de Psicologia que ocupava o 

cargo de Coordenador(a) do Centro de Psicologia Aplicada – CPA. A partir de 2015 

ficou decidido em reunião departamental que este cargo poderá ser ocupado por outros 

membros da COE ou supervisor acadêmico do Colegiado de Psicologia. 
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Compete a COE-PSI: 

I - estabelecer normas complementares para o Estágio Curricular 

Supervisionado e analisar e deliberar sobre casos omissos nesse PPC; 

II - analisar e emitir parecer sobre o planejamento das atividades de estágio 

encaminhado por cada supervisor vinculado às disciplinas de Estágio Supervisionado I e 

II do Curso de Graduação em Psicologia da UFJF; 

III - definir critérios para a supervisão dos estágios; 

IV - estabelecer critérios de avaliação dos estágios; 

V - definir juntamente com os supervisores os cenários que ofereçam 

condições adequadas ao desenvolvimento dos estágios; 

VI - informar ao Departamento de Psicologia as atividades dos docentes que 

estejam atuando como supervisores de estágios; 

VII - emitir parecer para validação de estágios curriculares, em conformidade 

com as Resoluções vigentes na UFJF, e para o credenciamento de supervisores; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas e exigências para a realização dos 

estágios; 

IX - definir as atribuições dos supervisores dos estágios, de comum acordo com 

os docentes responsáveis pelas disciplinas de estágio; 

X - observar o Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG) da UFJF e a 

legislação dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia, no planejamento e 

desenvolvimento dos estágios; 

XI - acolher, analisar e tomar providências sobre questões técnicas e éticas 

referentes aos estágios, levadas ao seu conhecimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO III 
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Programas, Núcleos/Grupos de Pesquisa, Projetos e Serviços desenvolvidos no 

âmbito do Departamento de Psicologia 

 

O Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da UFJF 

O Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da UFJF é um serviço de psicologia 

localizado fora do campus universitário, numa região central da cidade de Juiz de Fora 

de fácil acesso à população - Rua Santos Dumont, 214 – Bairro Granbery. Tem como 

propósito oferecer assistência psicológica à comunidade, através do desenvolvimento de 

atividades de estágios curriculares e de projetos de extensão, visando abranger uma 

diversidade significativa de usuários. 

Nesse sentido, por meio do Programa de Atividades Integradas de Psicologia, 

vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, propõe-se a articular diferentes projetos de 

ensino, pesquisa e extensão vinculados às áreas de estágio curricular desenvolvidos no 

seu espaço institucional, buscando atender à comunidade (externa e interna a UFJF) em 

diferentes modalidades de serviço psicológico - constituindo-se como um importante 

espaço de formação para futuros psicólogos, bem como para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisas e extensão. 

Como espaço de realização de estágio acadêmico, através do qual os(as) 

discentes da graduação em Psicologia realizam triagens, atendimentos psicoterápicos, 

avaliações psicológicas/ psicodiagnósticos, o CPA contribui significativamente para o  

desenvolvimento de habilidades fundamentais para a atuação do futuro profissional em 

Psicologia.           

Através do “Projeto de Treinamento Profissional em Triagem Psicológica” 

(ligado à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD/ UFJF), desenvolvido no âmbito do 

CPA, são oferecidos ao acadêmico de psicologia subsídios teóricos e práticos que 

propiciam o aprofundamento do conhecimento acerca da psicologia como ciência 

aplicada. 

Visando auxiliar o psicólogo recém-formado (ex-aluno da UFJF que escolheu a 

área da Psicologia Clínica) no processo de transição para o mercado de trabalho, o CPA 

desenvolve o Programa “Psicólogos Voluntários”, cujas atividades consistem na 

realização de triagem psicológica (quando necessário), atendimento psicológico e 

encaminhamento de usuários que procuram a instituição. Vale ressaltar que o Programa 

do voluntariado tem como objetivo propiciar ao egresso o exercício prático e o 

aprofundamento na área clínica em Psicologia. As atividades envolvendo graduandos, 
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pós-graduandos e profissionais egressos - desenvolvidas principalmente através de 

pesquisas -, é um espaço privilegiado de convivência e exercício da diversidade que, 

indubitavelmente, implica em importante processo de aprendizagem. 

O CPA possui também o Projeto de Acompanhamento Psicológico ao Discente, 

em parceria com a Pró-Reitoria de Apoio Estudantil (PROAE), direcionado 

especificamente ao acompanhamento de alunos da Universidade Federal de Juiz de 

Fora. 

Informações sobre as modalidades de atendimentos, individuais ou em grupo, 

podem ser obtidas pelo telefone (32)3216-1029/ 3217-8253. Para os atendimentos em 

psicoterapias é necessário agendar uma entrevista de triagem pelo telefone. Os 

atendimentos no CPA são realizados de segundas às sextas-feiras das 8:00 as 19:00 

horas. 

Para informações mais detalhadas acesse: 

http://www.ufjf.br/portal/utilidade/atendimento-psicologico/ ou 

https://www.facebook.com/CPA-UFJF-439651759577362/ 

 

Núcleos de Pesquisa e/ou Grupos de Pesquisa de Psicologia 

Os Núcleos de Pesquisa e/ou Grupos de Estudos de Psicologia desenvolvem 

atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à graduação, bem como, projetos 

de estudos em permanente articulação com o Programa de Pós Graduação em Psicologia 

da UFJF, envolvendo graduandos, mestrandos, doutorandos de Psicologia, psicólogos e 

profissionais afins à área da Psicologia e da pesquisa. Em ordem alfabética 

apresentamos a seguir os 7 núcleos de Pesquisa de Psicologia da UFJF: 

 

A) Núcleo de Desenvolvimento, Relações Interpessoais e Centro de Pesquisa em 

Desenvolvimento Humano e Envelhecimento (CEPEDEN) 

 O CEPEDEN foi fundado em 2006, com o objetivo de oferecer atividades de 

ensino, pesquisa e extensão nas áreas da Psicologia do Desenvolvimento Humano, 

Psicologia do Envelhecimento e Psicologia Escolar e Educacional. Participam de suas 

atividades alunos no nível de Graduação, Mestrado e Doutorado. Durante muitos anos 

contou com a participação da Profª. Drª. Neide Cordeiro de Magalhães, que está 

atualmente aposentada da UFJF. No momento o grupo é coordenado pelo Prof. Dr. 

Altemir José Gonçalves Barbosa, docente efetivo do DEPSI. 

Algumas das linhas e temas de pesquisas desenvolvidas pelo CEPEDEN: 

http://www.ufjf.br/portal/utilidade/atendimento-psicologico/
https://www.facebook.com/CPA-UFJF-439651759577362/
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1) Envelhecimento - Identificação e promoção de forças e virtudes de idosos; Avaliação 

psicológica; Investigação longitudinal de estilos de vida de idosos, enfatizando as 

demandas cognitivas das atividades que os definem, status cognitivo e envelhecimento); 

2 Programa de Identificação de Estudantes Talentosos (PIDET) - Identificação, 

acompanhamento e promoção de alunos com características de dotação e talento; 

Avaliação psicológica - realizado em parceria com o Colégio de Aplicação João XXIII 

da UFJF; 

3) Projeto de Extensão Hora de Aprender  - Acompanhamento psicoeducacional de 

crianças e adolescentes hospitalizados no Hospital Universitário da UFJF.  

Para informações mais detalhadas acesse:  

https://www.facebook.com/CepedenPsicologiaUfjf 

https://www.facebook.com/pages/Projeto-Hora-de-

Aprender/272749796219668?ref=br_rs 

https://www.facebook.com/pidet.ufjf?fref=ts 

 

B) Grupo de Pesquisa em Cognição e Linguagem (CogLin) 

 O grupo de pesquisa CogLin foi implantado na Universidade Federal de Juiz de 

Fora em 2013. Os líderes do grupo são a Profª. Drª. Cláudia Nascimento Guaraldo Justi 

e o Prof. Dr. Francis Ricardo dos Reis Justi, docentes efetivos do Departamento de 

Psicologia e do Programa de Pós Graduação em Psicologia da UFJF. Ambos os líderes 

são membros do Grupo de Trabalho (GT) “Desenvolvimento Sociocognitivo e da 

Linguagem”, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Psicologia – 

ANPEPP (http://www.anpepp.org.br/).  Atualmente, integram o CogLin, além de seus 

líderes: alunos da graduação da UFJF em atividades de pesquisa e de extensão; alunos 

do Programa de Pós Graduação da UFJF; e, pesquisadores de outras instituições de 

ensino superior federais, como o Prof. Dr. Antonio Roazzi (UFPE), a Profª. Drª. Ângela 

Maria Vieria Pinheiro (UFMG), a Profª. Drª. Cláudia Cardoso-Martins (UFMG) e o 

Prof. Dr. Antônio Jaeger (UFMG). 

 O CogLin dedica-se ao estudo de processos psicológicos básicos como 

percepção, atenção e memória, tendo como objetivo estudar suas inter-relações com a 

linguagem. O estudo dessa temática ocorre através das seguintes linhas de pesquisa:  

1) Desenvolvimento da linguagem oral e escrita – Tem como objetivo estudar variáveis 

cognitivas e metalinguísticas relacionadas ao desenvolvimento da linguagem, com 

ênfase em estudos sobre a aquisição da leitura e da escrita. 

https://www.facebook.com/CepedenPsicologiaUfjf
https://www.facebook.com/pages/Projeto-Hora-de-Aprender/272749796219668?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Projeto-Hora-de-Aprender/272749796219668?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pidet.ufjf?fref=ts
http://www.anpepp.org.br/
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2) Reconhecimento visual de palavras – Tem como objetivo estudar variáveis 

relacionadas ao processamento lexical e sublexical durante o reconhecimento visual de 

palavras. 

3) Medidas cognitivas e psicolinguísticas -  Construção, adaptação e validação de testes 

que avaliam habilidades de leitura e escrita e variáveis relacionadas ao desenvolvimento 

dessas habilidades. Visa ao desenvolvimento, também, de levantamentos de 

características psicolinguísticas de itens utilizados em tarefas de leitura e escrita. 

4) Memória e Linguagem – Estudo dos sistemas de memória humana dentro de uma 

abordagem cognitiva e suas relações com estímulos linguísticos. 

Dois estágios curriculares são vinculados ao grupo, sendo um em Psicologia 

Escolar, no qual o(a) aluno(a) aplica os conhecimentos sobre as temáticas discutidas e 

pesquisadas pelo grupo no contexto escolar, de forma a prevenir as dificuldades de 

aprendizagem da leitura e da escrita, e um estágio em neuropsicologia clínica das 

dificuldades de aprendizagem, voltado para a remediação das dificuldades de 

aprendizagem no contexto clínico. 

 Desde a sua fundação, este grupo de pesquisa tem apresentado indicadores 

relevantes de recursos humanos, publicações e projetos financiados. Esses e os demais 

dados desse grupo de pesquisa podem ser visualizados 

em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9296118724369520 e em 

http://www.ufjf.br/coglin/ 

 

C) Núcleo de Estudos sobre Família, Inclusão e Deficiência (NEFID) 

 O NEFID foi fundado em 2015, coordenado pela Profª. Drª. Nara Liana Pereira 

Silva, tendo como demais componentes os(as) discentes do Programa de Mestrado e 

Doutorado em Psicologia da UFJF, além de discentes do curso de graduação que 

integram os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Núcleo e que estejam matriculados 

nas disciplinas de Treino de Pesquisa da docente coordenadora do núcleo. Este núcleo 

conta ainda com pesquisadores como colaboradores externos: Profª. Drª. Maria 

Auxiliadora Dessen da Universidade de Brasília – UnB; Profª. Drª.. Ligia Melchiori da 

UNESP – Bauru; Profª. Drª. Silvia Regina Luccato Sigolo da UNESP- Araraquara – SP; 

e Profª. Drª. Simone Cerqueira da Silva do Centro Universitário de Brasília. 

As 4 linhas de pesquisas desenvolvidas pelo NEFID são as seguintes: 

1) Inclusão de pessoas com deficiência intelectual ou com síndrome de Down: estudos 

de inclusão das mesmas no mercado de trabalho e no contexto escolar;  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9296118724369520
http://www.ufjf.br/coglin/
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2) Famílias com membros com síndrome de Down: estudos sobre a dinâmica e seu 

funcionamento, com interesse em famílias com crianças; com adolescentes; com adultos 

e em processo de envelhecimento. Também foca investigações sobre a resiliência 

familiar. 

3) Relações familiares e síndrome de Down: estudos com foco nas relações tanto 

parentais; fraternais; conjugais como intergeracionais. Além disso, estudos sobre 

intervenções com famílias e com as crianças e adolescentes com síndrome de Down. 

4) Desenvolvimento infantil: detecção precoce de atrasos no desenvolvimento de 

crianças. 

 

D) Núcleo Interdisciplinar de Investigação em Psicossomática, Saúde e 

Organizações (NUIPSO) 

O NUIPSO foi criado em 1998 pelo Prof. Dr. Almir Tristão Boechat, sendo um 

dos núcleos precursores do Departamento de Psicologia da UFJF. Por muitos anos 

contou com a participação da Profª. Drª. Maria Stella Tavares Filgueiras, da área de 

Psicanálise e Psicologia Hospitalar e da Saúde, que exerceu a Coordenação da 

Residência em Psicologia Hospitalar do HU e atuou como colaboradora do Programa de 

Pós Graduação em Psicologia da UFJF.  A partir de julho de 2010 o NUIPSO ampliou o 

seu interesse para a área da Psicologia das Organizações e do Trabalho. 

Atualmente, o núcleo tem como líderes as professoras efetivas do DEPSI Profª. 

Drª. Edelvais Keller e Profª. Drª. Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov, docente esta 

vinculada ao Programa de Pós Graduação em Psicologia da UFJF e à Residência 

Multiprofissional do HU/UFJF. O núcleo conta com a participação de discentes do 

curso de graduação que integram os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo núcleo e 

que estejam matriculados nas disciplinas de Treino de Pesquisa, além de alunos da Pós-

Graduação. Engloba projetos de extensão, como o projeto “Grupos lúdicos em pediatria: 

o brincar como enfrentamento da hospitalização” e o estágio em Psicologia Hospitalar e 

da Saúde. 

O NUIPSO dedica-se aos estudos na área de Psicologia Hospitalar e da Saúde, 

com foco na tríade paciente, família e equipe de saúde, por meio das seguintes linhas de 

pesquisa: 

1) Saúde e comportamento  

2) Stress na saúde, educação e trabalho  

3) Uso de técnicas de meditação e relaxamento em contextos de saúde/doença e trabalho 
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4) Pesquisa e desenvolvimento de metodologias aplicadas à saúde e organizações 

O núcleo conta ainda com pesquisadores como colaboradores externos: Profª. 

Drª Fátima Sueli Neto Ribeiro (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ), 

Profª. Dr. Alexandre Ferreira Oliveira (Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Juiz de Fora-UFJF), Profª. Dr. Francisco Eduardo da Fonseca Delgado 

(Departamento de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora). 

O espelho do NUIPSO como grupo de pesquisa no CNPq pode ser visualizado 

em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9017271885579339. O núcleo possui também 

a página: https://www.facebook.com/nuipsoufjf/. 

 

E) Núcleo de Pesquisa, História e Filosofia da Psicologia Wilhelm Wundt 

(NUHFIP) 

Fundado em 2010, o NUHFIP está ligado ao Departamento de Psicologia e ao 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFJF. Atualmente é coordenado pelo 

Prof. Dr. Saulo de Freitas Araujo, docente efetivo do DEPSI. Os demais docentes do 

DEPSI integrantes deste grupo são: Profª. Drª. Fátima Siqueira Caropreso e o Prof. Dr. 

Richard Theisen Simanke. Seu objetivo principal é desenvolver pesquisas e promover 

debates sobre temas relacionados à História e à Filosofia da Psicologia. Para isso, conta 

com a colaboração de professores, pesquisadores e estudantes de Psicologia, Filosofia e 

áreas afins.  

O NUHFIP está estruturado em torno de 3 linhas de pesquisa: 

1) Fundamentos Filosóficos da Psicologia Contemporânea: tem como objetivo analisar 

e explicitar os pressupostos filosóficos, os conceitos centrais e os métodos de pesquisa 

adotados pelas várias abordagens da psicologia contemporânea, assim como as 

explicações por elas oferecidas para o comportamento humano e os fenômenos 

psíquicos em geral. 

2) Fundamentos Teórico-Conceituais da Psicanálise: o seu objetivo é investigar a gênese 

e o desenvolvimento dos conceitos fundamentais das principais tradições psicanalíticas, 

desde as origens freudianas da psicanálise até as correntes contemporâneas. Trata-se 

ainda de analisar as articulações internas desses conceitos no âmbito da teoria, assim 

como suas relações com os campos de investigação com os quais a psicanálise dialoga e 

com as práticas e áreas de aplicação possíveis do conhecimento psicanalítico. 

3) Surgimento e Desenvolvimento do Projeto de uma Psicologia Científica: tem por 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9017271885579339
https://www.facebook.com/nuipsoufjf/
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objetivo analisar o contexto de surgimento e posterior desenvolvimento dos vários 

projetos de psicologia científica, levando em consideração os conceitos e os 

pressupostos filosóficos centrais aí envolvidos, assim como seu contexto sócio-cultural 

específico e suas articulações com os diversos campos do saber. 

 Entre as atividades promovidas pelo NUHFIP está a realização de seminários de 

pesquisa, que ocorrem uma vez por mês e são abertos a toda a comunidade. Além disso, 

o NUHFIP convida pesquisadores nacionais e internacionais para ministrarem mini-

cursos e palestras, com o objetivo de promover a integração nacional e internacional de 

seus pesquisadores.  

Para informações mais detalhadas acesse: http://www.ufjf.br/nuhfip/ 

 

F) Núcleo de Estudos em Violência e Ansiedade Social (NEVAS) 

 O Núcleo de Estudos em Violência e Ansiedade Social (Nevas) iniciou suas 

atividades em 2004, como grupo  integrante do Pólo de Pesquisa em Psicologia Social e 

Saúde Coletiva (POPSS), configurando-se como núcleo em 2012. 

 Consiste em um grupo de estudos, pesquisa e extensão, cujo principal objetivo é 

desenvolver trabalhos de intervenção comunitária e clínica nas áreas temáticas de 

Violência, Violência doméstica, Violência escolar / bullying, contextos socioeducativos, 

avaliação psicológica e ansiedade social. Atualmente, é coordenado pelo Prof. Dr. Lelio 

Moura Lourenço (DEPSI/UFJF) e pelo Prof. Dr. Makilim Nunes Baptista (USF/SP), 

contando também com colaboração da Profª. Drª. Marisa Cosenza Rodrigues 

(DEPSI/UFJF), e com parcerias nacionais e internacionais, entre elas: Profª. Drª. Beatriz 

Pereira (Universidade do Minho/Portugal) e a Asociación Psicológica Ibero americana 

de Clínica y Salud (Espanha). 

 O NEVAS participa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, permitindo assim uma maior abrangência na 

produção de conhecimento e nos estudos dentro das temáticas selecionadas. Atualmente, 

conta com uma equipe de 37 membros, entre graduandos, pós-graduandos e psicólogos 

que atuam em diferentes projetos de pesquisa e em especial, de estudos do PPG de 

Psicologia da UFJF. 

Projetos de Pesquisa e de Extensão do NEVAS atualmente em destaque: 

1) Estudo da Comorbidade entre Fobia Social e o Abuso/Dependência de Álcool no 

universo da Atenção Primária à Saúde de Juiz de Fora – MG; 

2) A efetividade da Terapia cognitivo-comportamental de grupo em pacientes com fobia 

http://www.ufjf.br/nuhfip/
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social: (pesquisa e extensão) 

3) Violência entre parceiros íntimos: estudo longitudinal e qualitativo com mulheres em 

Juiz de Fora/MG; 

4) Construção da Escala de Violência por Parceiros Íntimos (EVIPI); 

5) O cotidiano do Professor Universitário na cidade de Juiz de Fora: saúde emocional e 

relacional 

6) Construção da Escala de Violência Escolar (EVESCO); 

7) Construção da Escala de Fobia Social; 

8) Avaliação dos padrões de cyberbullying em uma amostra de adolescentes usuários de 

Internet. 

Para informações mais detalhadas acesse: http://www.ufjf.br/nevaspopss 

 

G) Centro de Referência em Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras 

Drogas (CREPEIA) 

 O CREPEIA é um grupo composto por docentes, pesquisadores, pós-graduandos 

e acadêmicos com formação na área de álcool, tabaco e outras drogas. Desde 2004, vem 

desenvolvendo atividades acadêmicas e profissionais, realizando serviços e pesquisas 

com diversas entidades e universidade brasileiras e estrangeiras, públicas e privadas. 

Os(as) alunos(as) de graduação têm a oportunidade de atuarem como bolsistas de 

pesquisa e extensão, além do treino de pesquisa, por meio dos quais acompanham 

ativamente as atividades do grupo de docentes, pesquisadores e pós-graduandos. 

 O grupo é liderado pelo Prof. Dr. Telmo Mota Ronzani e Profa. Dra. Laisa 

Marcorela Andreoli Sartes, do Departamento de Psicologia da UFJF, e tem como 

objetivos: Realizar pesquisas para prevenção e tratamento no campo de álcool, tabaco e 

outras drogas; Capacitar profissionais de diversos setores para a implementação de 

ações de prevenção e tratamento ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; Realizar 

atividades de intervenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; Prestar consultorias e 

desenvolver avaliações de programas e políticas sobre álcool, tabaco e outras drogas. 

 O CREPEIA é atualmente um Centro de Referência Regional (CRR) com a 

função de capacitar profissionais de saúde, educação e assistência social. Nos últimos 

anos organizou três congressos internacionais sobre drogas. Além disso, seus membros 

têm produzido uma série de artigos científicos e livros tais como "Ações integradas 

sobre drogas" e "Intervenções e Inovações em Álcool e outras Drogas", além de 

cartilhas informativas com foco na prevenção, entre vários outras produções. Todas 

http://www.ufjf.br/nevaspopss
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estas ações contam com a colaboração de toda a equipe, incluindo docentes, 

pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação.  

 Pesquisadores vinculados ao CREPEIA: Telmo Mota Ronzani (UFJF), Laisa 

Marcorela A. Sartes (UFJF), Fernando A. Basile Colugnati (UFJF), Fernando Santana 

de Paiva (UFJF), Heder Soares Bernardino (UFJF),  Pollyanna Santos da Silveira 

(Universidade Católica de Petrópolis), Ana Regina Noto (Unifesp). 

Linhas de Pesquisa: 

- Desenvolvimento e Avaliação de intervenções mediadas por tecnologias na área de 

álcool. Tabaco e outras drogas (Ehealth) 

- Validação de instrumentos, intervenções e contextos de tratamento para álcool e 

drogas 

- Estigma e uso de drogas 

- Políticas públicas na área de drogas 

Áreas de estágio vinculados ao grupo: Estágio em Terapia Cognitivo 

Comportamental, Psicologia e Saúde e Psicologia Comunitária. 

Projetos de Extensão: Capacitação de profissionais da rede de saúde, assistência 

social e educação em álcool e outras drogas, intervenção para cessação do tabagismo em 

ambiente hospitalar, consultoria em políticas e serviços para atenção a usuários de 

drogas. 

 Os docentes fazem parte de GTs da ANPEPP, tais como o GT de Saúde 

Comunitária e o GT de Pesquisa Básica e Aplicada em uma Perspectiva Cognitivo- 

Comportamental. 

Para informações mais detalhadas acesse:   

http://www.ufjf.br/crepeia/   

https://www.facebook.com/crepeia/info?tab=overview 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4605837877478208 

 

H) Pesquisas e Práticas em Psicologia Social, Políticas Públicas e Saúde (PPS) 

 O PPS integra trabalhos de pesquisa, intervenção, trabalhos técnicos e científicos 

e grupos de estudos no campo da ciência psicológica e sua interface com a Sociologia, o 

Serviço Social e a Psicanálise, no âmbito dos estudos das práticas sociais em políticas 

públicas em seus diferentes níveis e planos (segurança, habitação, saúde, educação, etc.) 

e dos estudos da Psicologia em saúde, sobretudo, em saúde coletiva -  também em seus 

diferentes níveis e planos (saúde pública, hospitalar, saúde mental, etc.). 

https://www.facebook.com/crepeia/info?tab=overview
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4605837877478208
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 Contemplando diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, o grupo 

desenvolve atividades periódicas, como o Grupo de Trabalho em História da 

Sexualidade, que ocorre no Centro de Psicologia Aplicada da UFJF, quinzenalmente, 

com a participação de graduandos(as) e pós-graduandos(as). Integra atividades 

compartilhadas por docentes que o integram, como o Estágio Supervisionado em 

Psicologia Social e Comunitária com ênfase em saúde coletiva. O núcleo é coordenado 

pela Profa. Dra. Juliana Peruchi, docente efetiva do Departamento de Psicologia. Os 

demais docentes do DEPSI que fazem parte deste núcleo são: profa. Dra. Alinne 

Nogueira Silva Coppus; Prof. Dr. Antenor Salzer Rodrigues e Prof. Dr. Luiz Gibier de 

Souza. Para informações mais detalhadas acesse:  

https://www.facebook.com/NucleoPPS 

 

Programa de Educação Tutorial em Psicologia - MEC (PET/ Psicologia) 

O Programa de Educação Tutorial do PET/Psicologia é vinculado ao MEC, 

tendo iniciado suas atividades na UFJF a partir de 2008. O PET/Psicologia é formado 

por 12 bolsistas e 2 voluntários e conta com a orientação exclusiva de um(a) docente 

efetivo(a) do Departamento de Psicologia como Tutor Responsável. Desde 2011 a 

Tutoria do PET Psicologia vem sendo exercida pela Profa. Dra. Marisa Cosenza 

Rodrigues, docente efetiva do DEPSI. 

Além das atividades promotoras de habilidades e competências desenvolvidas 

com  todos os membros do grupo, o programa tem claros efeitos multiplicadores na 

formação dos demais discentes do curso de Psicologia. Os(as) alunos(as) petianos 

promovem cursos de extensão, palestras, capacitações e eventos para alunos da 

graduação do curso de Psicologia e para a comunidade. Atualmente existem dois 

projetos de pesquisa (ambos envolvendo pesquisa com intervenção) sendo 

desenvolvidos os quais buscam complementar e qualificar a formação dos futuros 

psicólogos e pesquisadores, promovendo diversificação e qualificação dos conteúdos da 

grade curricular do curso e fornecendo base para inserção na pós-graduação. 

Nesse sentido, o Programa busca propiciar aos(as) alunos(as) de Psicologia 

condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem a sua 

formação acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio 

curso de graduação e/ou ampliar e aprofundar os objetivos e os conteúdos 

programáticos que integram sua grade curricular, beneficiando os bolsistas, os demais 

alunos da graduação, a comunidade e a instituição. 

https://www.facebook.com/NucleoPPS
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Em geral, os bolsistas do PET são considerados modelos exemplares de 

estudantes que também atuam como elementos  ‘catalisadores’ em relação aos interesses 

dos demais colegas. 

O PET é integrado por grupos tutoriais de aprendizagem e os seus membros 

participam dos eventos do Movimento Nacional de PETs, de instituições de ensino do 

Brasil, promovidos com o apoio do MEC. Para informações mais detalhadas 

acesse:  http://www.ufjf.br/petpsicologia/ 

 

Empresa Júnior de Psicologia – Apsi Consultoria Júnior 

O Movimento Empresa Júnior (MEJ) surgiu na França, em 1967, tendo como 

principal objetivo complementar a formação acadêmica de seus participantes 

fornecendo experiências práticas. Na década de 80 o modelo francês consolidou-se e 

começou a se difundir internacionalmente, chegando à Suíça, Bélgica, Espanha, EUA e, 

em 1988, chega ao Brasil através da Câmara de Comércio Franco-Brasileira. As 

empresas juniores (EJs) pioneiras no Brasil foram as da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP), Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). Em pouco tempo o Movimento se espalhou por todo o país 

de forma expressiva, devido aos preços acessíveis, qualidade dos serviços prestados e a 

oportunidade de desenvolvimento pessoal que as empresas juniores proporcionam. 

Em nosso país existe uma legislação própria que legitima a atuação das 

empresas juniores no território nacional que é a Lei 13267, homologada pela 

presidência da república em 06 de abril de 2016, a qual disciplina a criação e a 

organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento 

perante instituições de ensino superior. Considera-se empresa júnior a entidade 

organizada sob a forma de associação civil gerida por estudantes matriculados em 

cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar 

projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional 

dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho. A empresa júnior deverá 

estar inscrita como associação civil no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.  

O MEJ do Brasil cresceu, profissionalizou-se e amadureceu, tendo mais de 

27.000 universitários espalhados em cerca de 1.200 empresas juniores brasileiras e 

realiza mais de 2.000 projetos por ano (Fonte: Censo e Identidade Brasil Junior 2010. A 

Apsi Consultoria Júnior de Psicologia da UFJF segue as diretrizes da Confederação 

http://www.google.com/url?q=http://www.ufjf.br/petpsicologia/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7cQwYDDhUYzlE1j-FfeR3swgv0A
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Brasileira de Empresas Juniores - Brasil Júnior. 

A Apsi Consultoria Júnior é uma empresa júnior de Psicologia da UFJF, que foi 

fundada em 2003 pelos próprios acadêmicos do Curso de Psicologia e vem se 

configurando como um campo relevante de aprendizagem para os membros da empresa 

e de aplicação da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Sua área de atuação está 

relacionada ao contexto das organizações e do trabalho,  através da qual os(as) discentes 

podem aplicar conhecimentos teóricos e práticos da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho aprendidos na graduação, durante a formação para a profissão do(a) 

psicólogo(a). Os serviços da Apsi, geralmente, são prestados a pequenas e médias 

empresas da cidade e região, como também para outras empresas juniores da UFJF. Os 

custos dos mesmos são negociados com valores abaixo da média de custo das 

consultorias seniores atuantes no mercado da região. O portfólio dessa empresa júnior 

conta com os serviços de: Recrutamento e Seleção de Pessoas; Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação de Pessoas: Diagnóstico Organizacional Psicossocial; 

Pesquisa de Clima Organizacional; Gestão de Carreiras nas Organizações e/ou para os 

Indivíduos; Avaliação de Desempenho no Trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho e 

Descrição e Análise de Cargos ou de Competências Profissionais. O organograma da 

empresa júnior apresenta primeiramente duas pessoas ocupando os cargos de Presidente 

e Vice-Presidente da EJ e quatro pessoas ocupando cargos de Diretores das seguintes 

diretorias: Gestão de Pessoas; Administrativa/Financeira; Marketing; e de Projetos. Para 

ingressar na empresa de consultoria júnior, os estudantes de Psicologia precisam se 

candidatar e passar por várias etapas de seleção. A seleção de novos membros é 

realizada pelos próprios membros da empresa júnior. Uma vez selecionados, os 

candidatos se tornam trainnees durante algumas semanas até que obtenham a aprovação 

final para se tornarem membros efetivos e Consultores Juniores da Apsi Consultoria 

Júnior.  Atualmente a empresa conta com doze membros efetivos, além de três membros 

que compõe o Conselho Estratégico e Consultivo, formado por ex-membros da empresa 

júnior, de gestões anteriores. Os participantes da consultoria júnior podem ser discentes 

de todos os períodos da graduação em Psicologia, que são orientados por docentes 

experientes na área da Psicologia aplicada às Organizações e ao Trabalho. Os membros 

da empresa júnior também recebem muitas horas de capacitação, fornecidas por 

profissionais da área ou professores colaboradores. Entre os benefícios que os(as) 

discentes pós-juniores relatam adquirir com a experiência de atuação na empresa júnior, 

destaca-se o amadurecimento emocional e profissional para exercer a profissão de 
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psicólogo em qualquer contexto e área de atuação deste profissional. Os(as) discentes 

que atuam ma Apsi também acreditam que desenvolvem suas habilidades de liderança, 

de comunicação e para a atuação em equipes, além de obterem conhecimentos e 

experiências significativos que servirão de referência quando virem a fazer parte do 

mundo do trabalho depois de formados. A Apsi Consultoria Júnior faz parte do MEJ - 

Movimento de Empresas Juniores, que busca formar, por meio da vivência empresarial, 

empreendedores comprometidos e capazes de transformar positivamente empresas 

médias e de pequeno porte da região onde a empresa júnior estiver inserida e contribuir 

de alguma forma para o desenvolvimento de pessoas, de organizações e do Brasil. Para 

informações mais detalhadas acesse: www.apsiconsultoriajr.com.br 

 

Laboratórios de Psicologia 

 O curso de Psicologia dispõe de três Laboratórios especificamente voltados para 

a formação do seu quadro discente: Laboratório de Psicologia Experimental (no qual 

funciona o grupo CogLin) ; Laboratório de Estresse e Laboratório de Dinâmica de 

Grupo. 

 Esses espaços são destinados especialmente à realização de atividades com 

os(as) discentes de Psicologia, tanto teóricas como práticas relacionadas aos conteúdos 

programáticos previstos na grade curricular do Curso, em permanente e estreita relação 

com o PPGP, sempre que possível. 

 

Programas de Residência em Psicologia da UFJF (Departamento de 

Psicologia/Hospital Universitário/DEPSI/HU/UFJF) 

A maior parte das atividades dos Programas de Residência em Psicologia da 

UFJF são desenvolvidas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (HU/UFJF). Criado em 1966, mudou-se para o atual endereço na Rua Catulo 

Breviglieri em 1970. Em 2006, o Centro de Atenção à Saúde (CAS), unidade para o 

atendimento do setor secundário do SUS, passou a fazer parte do complexo hospitalar 

da UFJF. O hospital, com suas duas unidades, é considerado centro de referência no 

atendimento aos pacientes de origem da rede SUS, numa área de abrangência que 

engloba mais de 90 municípios da Zona da Mata de Minas Gerais e do Norte do Estado 

do Rio de Janeiro. Trata-se de um hospital de ensino que desenvolve, há mais de 40 

anos, um trabalho de excelência na área de saúde (nível primário, secundário e 

terciário), conjugando atividades de ensino, pesquisa e extensão. É espaço privilegiado 

http://www.apsiconsultoriajr.com.br/
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de preparação de profissionais (graduação e pós-graduação) de várias áreas, tais como: 

Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica, 

Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. 

O Hospital Universitário disponibiliza uma área instalada e ocupacional de 156 

leitos, 19 leitos de Hospital Dia, salas de Ambulatório nas diversas especialidades, 

boxes para acolhimento integrado, consultório de Odontologia hospitalar, 08 centros 

cirúrgicos (sendo 04 de grandes cirurgias e 04 de pequenas e médias), perfazendo uma 

média de 10.000 consultas/mês e 400 internações/mês (indicadores de março de 2017). 

A equipe multiprofissional do HU/UFJF é altamente qualificada, reúne mais de 800 

pessoas, entre docentes (232), pessoal técnico-administrativo (468), residentes (223), 

além de voluntários que participam do programa de acolhimento integrado – visando o 

atendimento do paciente e também de seus familiares. Para informações mais detalhadas 

acesse: http://www.ufjf.br/hu/ 

 

Programas de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto: Doenças 

Crônico-Degenerativas e Multiprofissional Integrada em Atenção Hospitalar 

O Departamento de Psicologia da UFJF coordena os Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde do Adulto: Doenças Crônico-degenerativas - Área da 

Psicologia, desde 2010 e Multiprofissional Integrada em Atenção Hospitalar - Área da 

Psicologia, a partir de 2015. Esses programas são desmembramentos do Programa de 

Residência em Psicologia Hospitalar e da Saúde do HU/UFJF, que iniciou suas 

atividades em 2004 até junho de 2009. Este programa teve a coordenação da Profa. Dra. 

Maria Stella Filgueira Tavares, docente do Departamento de Psicologia, atualmente 

aposentada da UFJF. A partir de julho de 2009 até março de 2015, o Programa passou a 

ser coordenado pelo Prof. Dr. Antenor Salzer Rodrigues - docente do Departamento de 

Psicologia da UFJF, quando foi substituído pelo Programa de Residência 

Multiprofissional Integrada em Atenção Hospitalar.  

Durante todo esse percurso, esses Programas de Residência vem contribuindo 

significativamente para a efetivação de mudanças no panorama da saúde pública no 

âmbito institucional local e regional, refletindo diretamente na esfera acadêmica e, 

sobretudo, no que se refere à atenção e cuidado ao usuário. 

Para informações mais detalhadas acesse: 

http://www.ufjf.br/hu/ensinopesquisa/residencias/ 

 

http://www.ufjf.br/hu/
http://www.ufjf.br/hu/ensinopesquisa/residencias/
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A- Programa de Residência Multiprofissional na Saúde do Adulto 

O Programa de Residência Multidisciplinar em Saúde do Adulto: Doenças 

Crônico Degenerativas é um programa de Ensino em Serviço do MEC e do Ministério 

da Saúde e iniciou suas atividades em março de 2010. O programa oferece quatro vagas 

anuais, duas para R1 e duas para R2, custeadas pelo MEC. Quanto ao ingresso e 

acompanhamento dos profissionais psicólogos residentes, os programas contam com a 

tutoria de docentes do DEPSI/UFJF, anteriormente do Prof. Dr. Antenor Salzer 

Rodrigues e, atualmente, da Profa. Dra. Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov. Esta 

residência está sob a coordenação geral da COREMU/HU/UFJF. 

Seu objetivo primordial consiste na busca de implementação de uma perspectiva 

multidisciplinar, através da integração de diferentes áreas da saúde: Análises Clínicas, 

Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço 

Social, visando contribuir para um atendimento capaz de propiciar ao paciente uma 

recuperação mais rápida e eficaz. Destaca-se que o programa é desenvolvido nos três 

níveis de atenção do SUS, nas unidades do HU UFJF e em parceria com a Prefeitura de 

Juiz de Fora para atendimento nas UAPS que compõem o Serviço Público de Saúde do 

Município. 

Área de concentração desta residência: Saúde do Adulto, com ênfase em doenças 

crônico-degenerativas, privilegiando a política de prevenção prevista pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).  Para informações mais detalhadas acesse: 

http://www.ufjf.br/huresidencias/coremu/residencia_multiprofissional/ 

 

 

B- Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Atenção Hospitalar 

O Programa de Residência Multidisciplinar Integrada em Atenção Hospitalar é 

um programa de Ensino em Serviço do MEC e do Ministério da Saúde e iniciou suas 

atividades em março de 2015. O programa oferece quatro vagas anuais, duas para R1 e 

duas para R2, custeadas pelo MEC. Quanto ao ingresso e acompanhamento dos 

profissionais psicólogos residentes, o programa conta com a coordenação integrada do 

Prof. Dr. Antenor Salzer Rodrigues - docente do DEPSI/UFJF e está sob a coordenação 

geral da COREMU/HU/UFJF. 

Seu objetivo primordial consiste na busca de implementação de uma perspectiva 

multidisciplinar, nos níveis Secundário e Terciário do SUS no complexo HU-UFJF, 

através da integração de diferentes áreas da saúde: Análises Clínicas, Enfermagem, 

http://www.ufjf.br/huresidencias/coremu/residencia_multiprofissional/
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Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social, visando contribuir para 

um atendimento capaz de propiciar ao paciente uma recuperação mais rápida e eficaz.  

Área de concentração desta residência: A Residência Integrada em Atenção 

Hospitalar tem como objetivo desenvolver as práticas multidisciplinares integradas no 

contexto hospitalar com ênfase no setor terciário conforme estabelecido pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), privilegiando a política de prevenção prevista pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Para informações mais detalhadas acesse: 

http://www.ufjf.br/huresidencias/coremu/residencia_multiprofissional/ 

 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) teve início no ano de 

2008, através da implementação do Mestrado em Psicologia na UFJF. Em 2013, 

ampliou suas atividades e iniciou o curso de Doutorado em Psicologia. O Programa é 

credenciado pela CAPES, da qual obteve conceito cinco na última avaliação. 

Atualmente, conta com um quadro de 20 (vinte) docentes permanentes. 

Com área de concentração em “Psicologia”, o Programa está organizado a partir 

de três linhas de pesquisa: “Desenvolvimento Humano e Processos Socioeducativos”, 

“História e Filosofia da Psicologia” e “Processos Psicossociais em Saúde”. Abaixo, 

segue a descrição das linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Psicologia 

da UFJF: 

Linha de pesquisa “Desenvolvimento Humano e Processos Socioeducativos”: 

A Psicologia do Desenvolvimento Humano estuda, com metodologia específica, as 

múltiplas variáveis associadas ao desenvolvimento humano ao longo do curso da vida, 

sejam elas cognitivas, afetivas, sociais e/ou biológicas. Esse campo da Psicologia está 

intrinsecamente relacionado aos processos socioeducativos. Assim, ele influencia e é 

influenciado pelos processos formativos. Neste sentido, essa linha de pesquisa estuda o 

desenvolvimento e sua relação de dependência e contiguidade com processos 

educacionais formais e informais. Ao estudar cientificamente as múltiplas variáveis que 

são afetadas e afetam o desenvolvimento humano, constroem-se conhecimentos que 

possibilitam planejar e implementar intervenções mais eficazes que levam a um 

desenvolvimento harmônico do indivíduo ao longo de todo o curso de vida. 

Linha de Pesquisa “História e Filosofia da Psicologia”: 

Essa linha de pesquisa se dedica à investigação teórico-conceitual dos fundamentos 

históricos e filosóficos da psicologia no contexto fornecido pela história das ideias, 

http://www.ufjf.br/huresidencias/coremu/residencia_multiprofissional/
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história da ciência, filosofia da ciência, filosofia da mente e fenomenologia, assim como 

pelas intersecções possíveis entre essas diferentes disciplinas e tradições filosóficas. O 

objetivo central das pesquisas a serem aí desenvolvidas é explicitar e analisar 

criticamente os pressupostos, os compromissos teóricos, as influências formadoras e o 

conteúdo sistemático dos diversos projetos de psicologia constituídos pelas diferentes 

tendências e correntes de pensamento psicológico, tanto ao longo de sua história quanto 

contemporaneamente. 

Linha de Pesquisa “Processos Psicossociais em Saúde”: 

Processos psicossociais em saúde se desdobram tanto no âmbito individual quanto em 

contextos coletivos e integram aspectos psicológicos, sociológicos, culturais, políticos, 

técnicos e econômicos que reverberam nas práticas sociais dos sujeitos e na dinâmica 

institucional dos serviços voltados à saúde coletiva e à saúde pública. Considerando a 

importância que a Psicologia Social ocupa neste campo, essa linha de pesquisa integra 

uma variada gama de investigações que encontram nos processos psicossociais em 

saúde seu grande tema de investigação, integrando diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas, contemplando uma linha caracterizada pela interdisciplinaridade, pela 

preocupação com temas atuais no âmbito da saúde e pelo rigor no uso de estratégias 

metodológicas quantitativas e/ou qualitativas. 

 Objetivos 

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPG-Psicologia) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) tem como objetivo geral ofertar uma pós-graduação 

compromissada com a produção de conhecimento e com uma formação acadêmica de 

excelência na área, que habilite tanto para a construção do saber científico em 

Psicologia quanto para o exercício qualificado do magistério na educação superior. Em 

termos específicos, o PPG-Psicologia da UFJF buscará: 

I. Formar professores qualificados para o magistério superior; 

II. Formar pesquisadores em Psicologia; 

III. Colaborar com a produção de conhecimento em Psicologia; e. 

IV. Capacitar profissionais de Psicologia e áreas afins. 

Para informações mais detalhadas acesse: http://www.ufjf.br/ppgpsicologia/ 

 

 

 

http://www.ufjf.br/ppgpsicologia/
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ANEXO IV 

 

Relação das disciplinas presentes no currículo 12015 com a indicação do status de 

cada disciplina após a implementação da reforma curricular. 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

Currículo 12015 REFORMA CURRICULAR 

Código Nome Mantida Excluída Alterada 

ANA010 Anatomia Aplicada à Psicologia – Teoria  X   
ANA510 Anatomia Aplicada à Psicologia – Prática X   
CSO076 Antropologia: Indivíduo e Cultura X   
EST001 Elementos de Estatística X   
FIL048 Correntes Filosóficas II  X  
PSI019 Teorias da Personalidade I  X  
PSI036 Psicologia: Ciencia e Profissão  X  
EST017 Estatística Aplicada a Psicologia X   
FSI037 Psicofisiologia X   
PSI022 Psicologia do Desenvolvimento I   X 

PSI043 Psicologia Social III  X  
PSI044 Teorias da Personalidade II  X  
PSI126 Psicologia Experimental   X  
PSI042 Psicologia Do Desenvolvimento II   X 

PSI121 Estágio Básico I   X 

PSI020 Técnicas de Pesquisa dm Psicologia   X 

PSI128 História da Psicologia  X  
PSI129 Processos Psicológicos Básicos I  X  
PSI130 Processos Psicológicos Básicos II  X  
DEO019 Ética Profissional em Psicologia X   
PSI033 Psicometria   X 

PSI046 Psicopatologia Geral I   X 

PSI122 Estágio Básico II   X 

PSI127 Relações Interpessoais e Dinâmica de Grupo I  X  
PSI131 Psicologia Social IV  X  

PSI047 Psicopatologia Geral II  X  
PSI061 Psicologia e Saúde  X  
PSI132 Técnicas de Exame Psicológico I  X  
PSI098 Teorias e Técnicas Psicoterápicas I  X  
PSI134 Métodos de Intervenção Psicológica I  X  
PSI135 Psicologia Escolar/Educacional   X  

PSI133 Técnicas de Exame Psicológico II  X  
PSI101 Psicologia Hospitalar  X  
PSI123 Psicologia Comunitária   X 

PSI136 Métodos de Intervenção Psicológica II  X  
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PSI137 Tópicos Especiais Em Psicologia Escolar / 

Educacional I 
 X  

PSI062 Psicologia Institucional  X  
PSI024 Tópicos Especiais em Psicologia Clínica I  X  
PSI139 Tópicos Especiais em Psicologia 

Escolar/Educacional  II 
 X  

PSI099 Teorias e Técnicas Psicoterápicas II  X  

PSI138 Psicologia Organizacional e do Trabalho  X  
PSI124 Política Social e Psicologia  X  
PSI084 Trabalho de Conclusão de Curso I  X  
PSI085 Trabalho de Conclusão de Curso II  X  

DISCIPLINAS ELETIVAS 

Currículo 12015 REFORMA CURRICULAR 

Código Nome Mantida Excluída Alterada 
PSI008 Psicologia da Religião  X  
PSI025 Tópicos Especiais em Psicologia Cínica II  X  
PSI026 Tópicos Especiais Em Psicologia Cínica III  X  
PSI030 Psicopatologia Especial  X  
PSI032 Psicolinguística   X 

PSI034 Psicomoticidade  X  
PSI035 Técnicas Projetivas  X  
PSI041 Psicologia da Sexualidade  X  

PSI049 Seminário em Psicanálise I  X  
PSI060 Psicologia e Cultura   X  

PSI069 Seminário em Psicanálise II  X  
PSI070 Seminário em Psicanálise III  X  

PSI073 Tópicos Especiais em Psicologia do 

Desenvolvimento I 
 X  

PSI074 Tópicos Especiais em Psicologia do 

Desenvolvimento II 
 X  

PSI075 Tópicos Especiais em Teorias da Personalidade 

I 
 X  

PSI078 Tópicos Especiais em Psicopatologia  X  
PSI080 Estudos Avançados em Psicologia Social   X  
PSI171 Psicologia e Tanatologia  X  

PSI082 Treino de Pesquisa em Psicologia I  X  
PSI083 Treino de Pesquisa em Psicologia II  X  
PSI092 Hipnologia Clínica e Experimental  X  
PSI100 Estudos Avançados em Psicologia I  X  
PSI104 Estudos Avançados em Psicologia II  X  
PSI105 Estudos Avançados em Psicologia III  X  
PSI106 Estudos Avançados em Psicologia IV  X  
PSI115 Neuropsicologia  X  
PSI116 Tópicos Especiais em História da Psicologia I  X  

PSI117 Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico  X  
PSI118 Tópicos Especiais em História da Psicologia II  X  

PSI119 Filosofia da Psicologia  X  
PSI120 Análise do Comportamento  X  
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PSI140 Relações Interpessoais e Dinâmica de Grupo II  X  
PSI141 Tópicos Especiais em Psicologia 

Escolar/Educacional III 
 X  

PSI142 Tópicos Especiais em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho I 
 X  

PSI143 Laboratório em Análise Experimental do 

Comporamento 
 X  

PSI144 Tópicos Especiais em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho II 
 X  

PSI151 Estudos Avançados em Psicologia V  X  
PSI152 Tópicos Especiais em Terapias Cognitivas I  X  

ESTÁGIOS CURRICULARES 

Currículo 12015 REFORMA CURRICULAR 

Código Nome Mantida Excluída Alterada 
PSI153 Estágio Supervisionado em Psicologia Hospitalar I   X 

PSI155 Estágio Supervisionado em Psicologia Hospitalar II   X 

PSI154 Estágio Supervisionado em Psicologia 

Escolar/Educacional I 
  X 

PSI167 Estágio Supervisionado em Psicologia 

Escolar/Educacional II 
  X 

PSI156 Estágio Supervisionado em Psicologia Social e 
Comunitária I 

  X 

PSI157 Estágio Supervisionado em Psicologia Social e 
Comunitária II 

  X 

PSI160 Estágio Supervisionado em Avaliação Psicológica/ 

Psicodiagnóstico I 
 X  

PSI161 Estágio Supervisionado em Avaliação Psicológica/ 

Psicodiagnóstico II 
 X  

PSI158 Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica I  X  

PSI159 Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica II  X  

PSI162 Estágio Supervisionado em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho I 

 X  

PSI163 Estágio Supervisionado em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho II 

 X  

PSI164 Estágio Supervisionado em Processos de Avaliação 

Psicológica I 
 X  

PSI170 Estágio Supervisionado em Processos de Avaliação 

Psicológica II 
 X  

PSI165 Estágio Supervisionado em Psicologia da Saúde I  X  
PSI166 Estágio Supervisionado em Psicologia da Saúde II  X  

PSI168 Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica III   X 

PSI169 Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica IV   X 

 


