CURSO: PSICOLOGIA
EMENTAS - 2017.1

1º PERÍODO

DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA
EMENTA:
Estudo da forma, estrutura, localização e função dos órgãos e sistemas
do corpo humano
de forma geral e segmentar.

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA PSICOLOGIA
EMENTA:
Pressupostos epistemológicos que organizam a compreensão dos vários
ramos da Psicologia no interior do campo mais vasto das Ciências
Humanas. Origens históricas e filosóficas do pensamento psicológico.
Fundadores do pensamento psicológico. O desenvolvimento das escolas
de pensamento em Psicologia.

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO
EMENTA:
Proporcionar um encontro dos discentes com a atividade filosófica,
partindo de questões atuais e históricas que servem e serviram de
impulsos a constituição da filosofia, buscando em múltiplas obras e
pensadores, assim como, em seus respectivos territórios de produção,
contribuições fundamentais referentes aos campos da ontologia,
epistemologia, ética e política. Direcionar a compreensão da produção
conceitual filosófica relacionando-a ao processo de formação do
pensamento ocidental como possibilidade de experimentação e de
exercício do pensamento junto ao conhecimento introdutório da filosofia,
em suas problemáticas históricas e contemporâneas.

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO PSICOLÓGICO
EMENTA:
A Psicologia e seu objeto de estudo. A Psicologia como ciência e profissão,
seus desafios na contemporaneidade. As diferenças entre ciência
psicológica e o senso comum. As áreas de atuação do psicólogo.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA, CIÊNCIA E PROFISSÃO
EMENTA:
Integração do aluno ao curso, a formação acadêmica e profissional.
Formação básica pluralista e utilização de recursos instrumentais (teóricometodológico), derivados de orientações contemporâneas. Estudo das
modalidades de intervenção do profissional de Psicologia na realidade
sócio cultural.

DISCIPLINA: ESTUDOS SOCIOANTROPOLÓGICOS
EMENTA:
Panorama da história das Ciências Sociais, enfatizando seus princípios
teóricos e metodológicos propostos. Análise dos principais focos temáticos
e analíticos que atravessam a Sociologia e a Antropologia, e que tornam
possível refletir criticamente sobre a diversidade da realidade
sociocultural brasileira e as questões da contemporaneidade. Enfoque das
Relações Étnico-raciais. Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
EMENTA:
Estudo dos elementos de textualidade. O uso da variante padrão da
língua portuguesa. A produção de diferentes gêneros textuais. A estrutura
dissertativa. O verbal e o não-verbal na composição de textos. Estudo do
vocabulário.

3º PERÍODO
DISCIPLINA: PSICOLOGIA SOCIAL I
EMENTA:
A Psicologia e suas relações com as ciências sociais. Fundamentos
teórico-metodológicos das várias abordagens em Psicologia Social. A
concepção de homem e sua multideterminação. Indivíduo e Psicologia;
identidade; consciência; atribuições sociais e atitudes.

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO HUMANO II ( VIDA ADULTA /
ENVELHECIMENTO)
EMENTA:
Fundamentos epistemológicos e históricos do desenvolvimento.
Características biopsicossociais da maturidade e envelhecimento.
Contribuições teóricas das principais correntes da psicologia concernentes
aos processos psíquicos envolvidos na idade adulta e velhice.

DISCIPLINA: PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II (MOTIVAÇÃO,
EMOÇÃO, LINGUAGEM E PENSAMENTO)
EMENTA:
Os processos psicológicos básicos: motivação, emoção, pensamento e
linguagem estudados em relação as suas bases neurais e biológicas de
funcionamento; segundo as variadas teorias psicológicas. A capacidade
humana de construir conhecimento. Relações entre motivação, emoção,
pensamento, linguagem e comportamento; conceitos, classificação,
hierarquia dos motivos e emoções. Pesquisas.

DISCIPLINA: ESTUDOS DA PERSONALIDADE I
EMENTA:
Conceitos relativos à pessoa e personalidade. O desenvolvimento da
personalidade. A multideterminação do ser humano. Abordagens variadas
das teorias da personalidade. Métodos e técnicas de investigação da
personalidade.

DISCIPLINA: METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA
EMENTA:
Importância da disciplina e sua relação com as demais disciplinas no
contexto de cada curso. O senso comum e o conhecimento científico. A
relação sujeito e objeto de estudo. Meio acadêmico e técnicas de estudo:
fichamentos, resumos, resenhas. Regras da ABNT. Método científico e
criatividade. Etapas da elaboração de um trabalho científico: projeto de
pesquisa. Introdução à metodologia de trabalhos científicos. Etapas da
formação e da prática do psicólogo-pesquisador.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA E SOCIEDADE
EMENTA:
As transformações sociais diante das novas tecnologias. Influência das
tecnologias da informação e da comunicação nos cenários econômico,
social, político, cultural e sua repercussão no mundo do trabalho e na
formação profissional. O tratamento do lixo tecnológico e suas
implicações para o meio ambiente.

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
EMENTA:
A relação entre as sociedades humanas e o meio ambiente como campo
de reflexão crítica para além das ciências biológicas. As transformações
enfrentadas pelo mundo moderno e a chamada crise ambiental. As
principais correntes e abordagens sobre a questão ambiental. A noção de
socioambientalismo e as principais implicações sobre a responsabilidade
socioambiental.

5º PERÍODO

DISCIPLINA: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II
EMENTA:
Ensino, manuseio e utilização de técnicas de exame psicológico em
crianças e adolescentes. Introdução à aplicação de testes infantis. Testes
de inteligência, prontidão e psicomotor.
Prática de Aplicação, de
Avaliação Psicológica e análise de protocolos.

DISCIPLINA: PSICOFARMACOLOGIA
EMENTA:
Introdução à Farmacologia. Farmacocinética (vias de administração,
absorção, distribuição, biotransformação e excreção). Farmacodinâmica
(mecanismo de ação, interação droga-receptor e reações adversas).
Farmacologia
do
sistema
nervoso
central:
antidepressivos,
tranquilizantes, hipnóticos, sedativos, neurolépticos, psicodislépticos,
euforizantes, nas doenças neurodegenerativas e substâncias de uso
ilícito.

DISCIPLINA: PSICOPATOLOGIA
EMENTA:
Aspectos históricos dos transtornos mentais. Conceito de saúde e doença
mental. Política de saúde mental no Brasil. DSM
-IV e as classificações.
Estudo dos quadros clínicos dos transtornos de personalidade. Conceitos
básicos em psicopatologia e as alterações das principais funções
psíquicas, incluindo aspectos relacionados à etiologia, diagnóstico e
prognóstico e entendimento dinâmico dos principais transtornos mentais.
Observação clínico-psiquiátrica.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA ESCOLAR
EMENTA:
Funções específicas do psicólogo escolar. Competências e habilidades do
psicólogo escolar. Visões teóricas da Psicologia Escolar. Instrumentos
técnicos para uso do psicólogo na escola. Áreas de intervenção do
psicólogo na escola. Áreas de desafio ao Psicólogo Escolar. Possibilidades
de reeducação e ações preventivas.

DISCIPLINA: ACONSELHAMENTO
EMENTA:
Conceituação e histórico do aconselhamento psicológico. Delimitação e
teorias do aconselhamento. A psicoterapia breve. A caracterização da
entrevista psicológica. Estudo e utilização de técnicas de aconselhamento
para diagnóstico e encaminhamento de casos nas áreas clínica, de
educação, do trabalho e institucional. Métodos e técnicas de
aconselhamento; o papel do psicólogo no aconselhamento psicológico;
problemas éticos na prática de aconselhamento psicológico.

7º PERÍODO - ÊNFASE NAS PRÁTICAS CLÍNICAS E PSICOLOGIA NA
PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

DISCIPLINA: TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS PSICANÁLISE II
EMENTA:
Análise do conceito, das orientações e teorias em psicoterapia
psicanalítica individual e de grupo. Principais Escolas de Psicanálise: os
Pós-Freudianos, a Escola Inglesa, a Escola Francesa, Lacan e o retorno a
Freud. Psicanálise e linguagem: o inconsciente e suas manifestações.
Aprofundamento teóricoprático das técnicas psicoterápicas, as condições
para a análise. Estudo, a partir de casos clínicos, da reinterpretação
psicanalítica da nosografia psiquiátrica; Impasses e desafios: aplicação da
técnica psicanalítica a outras formas de psicoterapia, aplicação da
psicanálise aos grupos e práticas preventivas.

DISCIPLINA:

TEORIAS

E

TÉCNICAS

PSICOTERÁPICAS

FENOMENOLOGIA II
EMENTA:
Compreensão da prática dos atendimentos clínicos a crianças,
adolescentes, adultos e idosos a partir da abordagem fenomenológicoexistencial-daseinsanalítica. Elucidação da relação psicoterapêutica e dos
fenômenos que a compõem com base nesse referencial teórico.
Aplicabilidade da abordagem fenomenológica-existencial-daseinsanalítica
nos contextos diversificados – Saúde, Educação, Instituições Jurídicas e
ONGs – caracterizando diferentes intervenções psicológicas – Plantão
Psicológico, Acompanhamento Terapêutico, Intervenção Psicoeducativa e
Atendimento Psicológico no Âmbito Judiciário.

DISCIPLINA: TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS COGNITIVO –
COMPORTAMENTAL II
EMENTA:
Evoluções, desdobramentos e aplicações. Análise experimental e aplicada
do comportamento. A relação terapêutica e o processo da psicoterapia.
Campos de trabalho na abordagem cognitivo-comportamental.

DISCIPLINA: PSICOTERAPIA BREVE
EMENTA:
Estudo e evolução da Psicoterapia Breve. Principais abordagens. Teoria e
aplicação em Psicoterapia Breve.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA, POLÍTICAS E PRÁTICAS NAS INSTITUIÇÕES
DE SAÚDE
EMENTA:
Desvio como patologia e como relações de poder. Breve histórico dos
direitos e políticas públicas para a inclusão. Elementos de história da
loucura.
Saúde mental e transdisciplinaridade.
O movimento
antimanicomial. Preservação e reabilitação em saúde mental. O sistema
de Saúde e social no Brasil e no mundo. O psicólogo no atendimento
integral a saúde. A atuação do psicólogo na área da saúde Pública.

7º PERÍODO - ÊNFASE NAS PRÁTICAS CLÍNICAS E PSICOLOGIA NO
PROCESSO DE GESTÃO

DISCIPLINA: TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS PSICANÁLISE II
EMENTA:
Análise do conceito, das orientações e teorias em psicoterapia
psicanalítica individual e de grupo. Principais Escolas de Psicanálise: os
Pós-Freudianos, a Escola Inglesa, a Escola Francesa, Lacan e o retorno a
Freud. Psicanálise e linguagem: o inconsciente e suas manifestações.
Aprofundamento teóricoprático das técnicas psicoterápicas, as condições
para a análise. Estudo, a partir de casos clínicos, da reinterpretação
psicanalítica da nosografia psiquiátrica; Impasses e desafios: aplicação da
técnica psicanalítica a outras formas de psicoterapia, aplicação da
psicanálise aos grupos e práticas preventivas.

DISCIPLINA:

TEORIAS

E

TÉCNICAS

PSICOTERÁPICAS

FENOMENOLOGIA II
EMENTA:
Compreensão da prática dos atendimentos clínicos a crianças,
adolescentes, adultos e idosos a partir da abordagem fenomenológicoexistencial-daseinsanalítica. Elucidação da relação psicoterapêutica e dos
fenômenos que a compõem com base nesse referencial teórico.
Aplicabilidade da abordagem fenomenológica-existencial-daseinsanalítica
nos contextos diversificados – Saúde, Educação, Instituições Jurídicas e
ONGs – caracterizando diferentes intervenções psicológicas – Plantão
Psicológico, Acompanhamento Terapêutico, Intervenção Psicoeducativa e
Atendimento Psicológico no Âmbito Judiciário.

DISCIPLINA: TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS COGNITIVO –
COMPORTAMENTAL II
EMENTA:
Evoluções, desdobramentos e aplicações. Análise experimental e aplicada
do comportamento. A relação terapêutica e o processo da psicoterapia.
Campos de trabalho na abordagem cognitivo-comportamental.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO TRABALHO
EMENTA:
História do trabalho e suas formas de organização. Significado do
trabalho para o ser humano e as relações existentes entre trabalho,
desenvolvimento, identidade e saúde mental e física. Possibilidades de
atuação do Psicólogo na área do trabalho e suas implicações éticas.
Desenvolvimento de programas de ação e análise nos contextos de
trabalho.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
EMENTA:
O indivíduo na organização. Estrutura organizacional. Evolução dos
modelos de gestão e o sentido do trabalho. Os sistemas determinantes
das relações de trabalho: a comunicação, a motivação, a convivência em
grupo e os conflitos no trabalho. O papel do psicólogo na organização.

9º PERÍODO - ÊNFASE NAS PRÁTICAS CLÍNICAS E PSICOLOGIA NO
PROCESSO DE GESTÃO

DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS II
EMENTA:
Estratégia para a gestão e o desenvolvimento de talentos nas
organizações. Técnicas para avaliação de resultados em desenvolvimento
do talento humano. A reestruturação produtiva e o papel do setor de
Gestão de Pessoas. Os subsistemas de administração de recursos
humanos.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA JURÍDICA
EMENTA:
Histórico e introdução a Psicologia Jurídica. Relações entre Psicologia e
Direito.
A Psicologia Jurídica como um ramo da Psicologia Aplicada a
temas sócio jurídicos. Práticas da Psicologia Jurídica, enquanto ciência
interdisciplinar, e sua aplicação junto às Varas da Infância e Juventude,
às Varas de Família, ao Direito Penal, e outras instituições (conselhos de
direitos
da
criança
e
do
adolescente,
conselhos
tutelares,
abrigos,DEGASE, entre outras). Psicologia e Direitos Humanos. Ética e
Psicologia.

DISCIPLINA: DINÂMICAS E TÉCNICAS DE GRUPO
EMENTA:
Histórico. Conceito. Estrutura e dinâmica dos grupos. Perspectivas
teóricas sobre o desenvolvimento e prática grupais, papéis e fenômenos
de grupos. Possibilidades de intervenção do psicólogo nos grupos.

9º PERÍODO - ÊNFASE NAS PRÁTICAS CLÍNICAS E PSICOLOGIA NA
PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

DISCIPLINA: PSICOLOGIA NOS RISCOS, CRISES, EMERGÊNCIAS E
DESASTRES
EMENTA:
Considerações gerais sobre situação de risco. Conceitos, características,
parâmetros, paradigmas e teorias sobre a situação de risco. Situação de
risco em diferentes contextos. Resiliência e Vulnerabilidade. Saúde,
prevenção, políticas públicas, educação social, planejamento de
programas. Avaliação psicológica. Papel do psicólogo e equipe
interdisciplinar. Pesquisas.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA JURÍDICA
EMENTA:
Histórico e introdução a Psicologia Jurídica. Relações entre Psicologia e
Direito.
A Psicologia Jurídica como um ramo da Psicologia Aplicada a
temas sócio jurídicos. Práticas da Psicologia Jurídica, enquanto ciência
interdisciplinar, e sua aplicação junto às Varas da Infância e Juventude,
às Varas de Família, ao Direito Penal, e outras instituições (conselhos de
direitos
da
criança
e
do
adolescente,
conselhos
tutelares,
abrigos,DEGASE, entre outras). Psicologia e Direitos Humanos. Ética e
Psicologia.

DISCIPLINA: DINÂMICAS E TÉCNICAS DE GRUPO
EMENTA:
Histórico. Conceito. Estrutura e dinâmica dos grupos. Perspectivas
teóricas sobre o desenvolvimento e prática grupais, papéis e fenômenos
de grupos. Possibilidades de intervenção do psicólogo nos grupos.

10º PERÍODO - ÊNFASE NAS PRÁTICAS CLÍNICAS E PSICOLOGIA NA
PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

DISCIPLINA: SEMINÁRIO TEMÁTICO EM PSICOLOGIA
EMENTA:
Abordagem de temas atuais para a Psicologia, que sejam relevantes para
a prevenção e promoção da saúde e qualidade de vida, práticas clínicas e
processos de gestão.

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM PRÁTICAS CLÍNICAS E
PSICOLOGIA NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE
DE VIDA
EMENTA:
Contextualização da saúde no enfoque clínico e institucional. Abordagem
de temas emergentes na prática clínica. Diálogos entre a prática da
psicologia e as regulamentações do conselho profissional. Psicologia e
práticas de saúde. Intervenção psicológica em clínica, saúde e qualidade
de vida.

DISCIPLINA: AÇÃO PROFISSIONAL EM EQUIPES MULTIDISCIPLINARES
EMENTA:
Formação e ação profissional do psicólogo: multidisciplinaridade,
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Intercessão com os campos
da Saúde, Educação, Trabalho e Social. Atuação em equipe: Produção do
comum e do coletivo. Metodologias para atuação em equipe.

DISCIPLINA: ATENDIMENTO DOMICILIAR E PLANTÃO PSICOLÓGICO
EMENTA:
Definição, histórico, fundamentos teóricos e técnicos do plantão
psicológico. As diferenças entre o atendimento ambulatorial, domiciliar e
o plantão psicológico. Os pré-requisitos básicos para estas modalidades
de atendimento clínico. Possibilidades e limites. A intervenção clínica
domiciliar em psicologia.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA AMBIENTAL
EMENTA:
Principais contribuições da psicanálise para a compreensão do psiquismo
humano e para o estudo da linguagem do inconsciente e das suas
manifestações no meio ambiente civilizado. Os limites impostos pela
civilização à satisfação do sujeito. Construção e análise do conceito de
sujeito a partir dos processos de alienação e separação envolvidos em
sua constituição. O sujeito humano, a necessidade, sua passagem para a
demanda e para o desejo. Introdução e analise do conceito de cultura a
luz da Psicanalise.

10º PERÍODO - ÊNFASE NAS PRÁTICAS CLÍNICAS E PSICOLOGIA NO
PROCESSO DE GESTÃO

DISCIPLINA: SEMINÁRIO TEMÁTICO EM PSICOLOGIA
EMENTA:
Abordagem de temas atuais para a Psicologia, que sejam relevantes para
a prevenção e promoção da saúde e qualidade de vida, práticas clínicas e
processos de gestão.

DISCIPLINA:

TÓPICOS

ESPECIAIS

EM

PRÁTICAS

CLÍNICAS

E

PSICOLOGIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO
EMENTA:
Apresentação e discussão de temas de atualidade em recursos humanos
e
administração:
benchmarking,
em
powerment,
engenharia,
empreendedorismo e novas tendências na administração de recursos
humanos e outros.

DISCIPLINA: ERGONOMIA E SAÚDE DO TRABALHADOR
EMENTA:
Contextualização da saúde do trabalhador. Doenças Ocupacionais e suas
implicações emocionais. Prevenção, promoção e tratamento da saúde do
trabalhador. Legislação da saúde do trabalhador. O desenvolvimento da
ergonomia, da psicodinâmica e seus componentes do trabalho.

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO CORPORATIVA
EMENTA:
O cenário corporativo do século XXI. Análise e discussão dos princípios
orientadores da educação corporativa nos ambientes organizacionais.
Novos paradigmas da gestão de pessoas num ambiente de educação
para o desenvolvimento de habilidades e competências.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA AMBIENTAL
EMENTA:
Principais contribuições da psicanálise para a compreensão do psiquismo
humano e para o estudo da linguagem do inconsciente e das suas
manifestações no meio ambiente civilizado. Os limites impostos pela
civilização à satisfação do sujeito. Construção e análise do conceito de
sujeito a partir dos processos de alienação e separação envolvidos em
sua constituição. O sujeito humano, a necessidade, sua passagem para a
demanda e para o desejo. Introdução e analise do conceito de cultura a
luz da Psicanalise.

