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1.1. IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA   

 

Nome: SOCIEDADE EDUCACIONAL HERRERO; 

Código MEC:  2627;  

CNPJ/MF: 03.366.031/0001-59;  

Contrato Social: registro n° 3759 (Junta Comercial do Paraná); 

Instituída em 04 de agosto de 1999; 

Natureza: pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos; 

Endereço: Álvaro Andrade, 322/345  

Município: Curitiba     UF: PR         CEP: 80610240 

Fone: (41) 3026-8411        Fax: (41) 3345-7439  

E-mail:   herrero@herrero.com.br.   

  

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

Nome: Faculdade Herrero;  

Código MEC: 4534;  

Organização: Faculdade;  

Diretor Geral: Prof. Dr. Sérgio Herrero Moraes;  

Natureza: pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos;  

CNPJ: 03.366.031/0002-59; 

Endereço: Rua Álvaro Andrade, 345   

Cidade: Curitiba      UF: PR         CEP: 80610240  

Fone: (41) 3026-8411      Fax: (41) 345-7439  

E-mail: coordenacao@herrero.com.br; secretaria@herrero.com.br;  

Site: www.faculdadeherrero.com.br.  

 

 

 

  

mailto:secretaria@herrero.com.br
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1.3. CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

Dirigente Geral da Instituição de Ensino 

Nome: Dr° Sérgio Herrero Moraes  

Endereço: Rua Álvaro Andrade, 345  

Município: Curitiba       UF: PR         CEP: 80610240 

Fone: (41) 3026-8411          Fax: O mesmo 

E-mail:   herrero@herrero.com.br   

 

Diretor Acadêmico Da Instituição de Ensino 

Nome:  Eronilda de Souza Oliveira 

Endereço: Rua Álvaro Andrade, 345 

Município: Curitiba          UF: PR       CEP: 80610240  

Fone: (41) 3026-8411           Fax: O mesmo 

E-mail: coordenacao@herrero.com.br 

 

Dirigente Administrativa da Instituição de Ensino  

Nome: Lucy Terezinha Fracasso Moraes  

Endereço: Rua Álvaro Andrade, 345    

Município: Curitiba              UF: PR                CEP: 80610240  

Fone: (41) 3026-8411     Fax: O mesmo  

E-mail:   herrero@herrero.com.br   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:coordenacao@herrero.com.br
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1.4.  BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE HERRERO 

 

A Sociedade Educacional Herrero foi fundada em 1º de setembro de 1999, 

através do Contrato Social Nº 3759. Esta fundação foi baseada na experiência 

de mais de 25 anos no Magistério da Universidade Federal do Paraná, do Prof. 

Sérgio Herrero Moraes, Mestre em clínica odontológica e Doutor em Endodontia.  

Esta Instituição foi criada para implantação de cursos profissionalizantes, 

inicialmente com cursos de Atendente de Consultório Dentário, Técnico de 

Higiene Dental e Técnico em Prótese Dentária.  Em 1996 surgiu a primeira 

experiência com cursos livres de Odontologia para Cirurgiões-Dentistas, através 

da SPEO – Sociedade de Ensino e Pesquisa em Odontologia protocolado no 

Conselho Federal de Odontologia – CFO, sob o Nº 6673/00, da qual o Prof. 

Sérgio Herrero Moraes é sócio fundador e Diretor Presidente. 

A partir de 1999 a SPEO passou a oferecer curso livre de Atendente de 

Consultório Dentário, quando houve a necessidade de fundar a Sociedade 

Educacional Herrero, com sede estabelecida na Rua Álvaro de Andrade, 

322/345. Em 13 de março de 2000, fundou-se o Centro de Educação Profissional 

Herrero, em que no ano de 2002 protocolou junto á Secretaria do Estado do 

Paraná, os pedidos de autorização para os cursos de Atendente de Consultório 

Dentário – ACD e Técnico em Higiene Dental – THD e Técnico em Prótese 

Dentária, os dois primeiros foram autorizados em 04 de outubro de 2002, com a 

Parecer nº 943/02 do Conselho Regional do Estado e Resolução Nº 4458/02 

publicada no Diário Oficial Poder Executivo, e o último foi autorizado em 24 de 

fevereiro de 2003, com Parecer nº 1206/02 e Resolução nº 328/03; e o Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho sob a resolução nº 3575 de outubro de 2004 

turma iniciada em março de 2005. Centro de Educação Profissional Herrero das 

Ciências, no seu campo de atuação. 

A Instituição quanto a sua organização classifica-se como Centro 

Educacional e oferece os seguintes cursos: cursos profissionalizantes, por 

campo do saber, de diferentes níveis de abrangência, aberto a candidatos que 
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atendam requisitos estabelecidos pela Instituição; cursos livres, direcionados a 

profissionais que atendam aos requisitos estabelecidos pela Instituição.  

Em 28 de agosto de 2005 a Portaria 2866 consolidou credenciando a 

Faculdade Herrero e autorizando seu Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar.  

A nomenclatura da Faculdade Herrero foi alterada pela Portaria SERES 

n°483/2011, de 16 de Dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União 

do dia 19 de Dezembro de 2011. Mediante essa alteração, a IES passou a 

denominar-se FACULDADE HERRERO, a qual é uma instituição privada, com 

fins lucrativos de educação superior e profissional.   

A mesma está sediada no Bairro Portão integrada à Sub- Prefeitura Portão 

Fazendinha, com uma população de 40.735 habitantes (IBGE 2010) e uma área 

superior a 5,7 kms2, no Município de Curitiba, Capital do Paraná. O Bairro 

Portão, localiza-se na região Sul da cidade de Curitiba, a 06 KM do Centro da 

Cidade, e a 02 (duas) quadras do terminal de ônibus urbano do Bairro Portão. O 

nome deste bairro originou-se de um posto de fiscalização que havia nesta 

região para passagem de animais e comércio procedentes de Curitiba e Campos 

Gerais. Este bairro conta com 07 escolas estaduais e 04 municipais.  

  

1.5. IDENTIDADE CORPORATIVA  

 

MISSÃO  

 

Educar, profissionalizar, produzir e disseminar o saber universal, 

contribuindo para o desenvolvimento humano e formação de profissionais éticos 

e competentes, com condições de se comprometerem com a justiça social, a 

democracia e a cidadania, em prol do desenvolvimento da região integrando-a a 

transformações da sociedade atual.  

 

 

VISÃO 
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Ser modelo de instituição de educação profissional e tecnológica 

caracterizada pelo compromisso social, ambiental e com a sustentabilidade, 

capaz de atuar com inovação e de forma transformadora.  

 

VALORES  

 

 Compromisso com a construção do saber e reconhecimento dos saberes 

sociais;  

 Promoção de educação de qualidade, inclusiva e integradora, formadora 

de profissionais competentes e comprometidos com a responsabilidade 

sócio ambiental;  

 Gestão participativa, dinâmica e transparente, comprometida com a 

qualidade de vida;  

 Desenvolvimento de inovação tecnológica por meio de postura 

empreendedora;  

 Comportamento ético orientado pelos princípios da dignidade humana, 

respeito às diferenças dos cidadãos e combate a todas as formas de 

discriminação;  

 Respeito, preservação e disseminação da cultura e das tradições locais; 

e 

 Qualidade e excelência para promover a melhoria contínua dos serviços 

oferecidos, para a satisfação da sociedade.   
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1.6. PRINCÍPIOS, FINALIDADES E OBJETIVOS GERAIS   

 

PRINCÍPIOS 

 

Orienta-se pelos seguintes princípios (Regimento Interno Art. 6°):  

 Indissociabilidade de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão;  

 Liberdade de pensamento e autonomia intelectual nos processos de 

ensino, pesquisa e extensão;  

 Pluralismo de ideias; e 

 Desenvolvimento sustentável regional e nacional. 

 

FINALIDADES 

 

A Faculdade Herrero tem por finalidade (Regimento Interno Art. 7), 

desenvolver e difundir a cultura, as ciências, a tecnologia e processos formativos, 

sustentando se no princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão, o que deve ser traduzido em:  

 Contribuir para o desenvolvimento da cultura, das ciências e das 

humanidades de forma articulada e integrada;  

 Desenvolver as bases científicas e os recursos tecnológicos necessários 

para a melhoria da qualidade de vida das populações de seu entorno 

social;  

 Promover a formação e qualificação profissional com as competências 

necessárias para a inserção produtiva na vida social;  

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 

do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 



 

 

 

16 

 

Implementar intercâmbio cultural, científico e tecnológico com instituições 

locais, nacionais e internacionais;  

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais, regionais e locais, prestar serviços especializados 

à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e  

 Promover a extensão aberta à participação da população do seu entorno, 

visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.   

 

OBJETIVOS GERAIS  

 

A Faculdade Herrero, como instituição da educação superior, tem por 

objetivos gerais (Regimento Interno Art. 8°):  

 

 Direcionar o ensino a padrões mais elevados de qualidade, promovendo 

aos estudantes habilidades e competências adequadas para o mercado 

de trabalho.  

 Promover a aproximação com a comunidade através de projetos 

integrados, objetivando a melhoria na qualidade de vida da população.  

 Articular-se com o poder público e iniciativa privada em busca de 

parcerias para o desenvolvimento de projetos.  Estimular às atividades 

criadoras e formadoras do conhecimento.  

 Desenvolver estratégias para manter o equilíbrio financeiro e político, 

garantindo o sucesso contínuo da Faculdade Herrero e seus objetivos.  

 Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 

forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e 

para o público da educação de jovens e adultos; 
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 Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 

áreas da educação profissional e tecnológica;  

 Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade;  

 Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o 

mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos 

gerados na instituição;  

 Estimular e apoiar processos educativos que levem a geração de trabalho 

e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

sócio econômico local e regional;  

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e  

 Ministrar em nível de educação superior: Cursos superiores de tecnologia 

visando a formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia; Cursos de bacharelado, visando a formação de profissionais 

para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento e em 

especial para a área da saúde; Cursos de pós-graduação lato sensu de 

aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas 

nas diferentes áreas do conhecimento e em especial na área da saúde; 

Cursos de pós-graduação stricto sensu , de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 

educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e 

inovação tecnológica.   
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1.7. PERFIL DO EGRESSO 

 

Os critérios gerais para definição do Perfil do Egresso são norteados pelos 

quatro pilares da educação que fundamentam o ensino no mundo 

contemporâneo: “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a trabalhar 

em equipe e aprender a ser “(UNESCO, 1999).    

Segundo o PDI, algumas premissas são necessárias aos ingressantes para 

que se concretize esse perfil, dentre as quais se destacam: 

I. Ser um leitor proficiente em sua língua materna, podendo interpretar e 

se posicionar criticamente em relação ao que se lê; 

II. Ser capaz de deduzir, generalizar e abstrair conceitos;  

III. Ter preparação cognitiva e condição pratica de realizar uma carga de 

leitura compatível com um curso universitário; 

IV. Busca de constante aprimoramento científico e técnico; 

V. Conduta pautada pela ética e preocupação com as questões sociais e 

ambientais;  

VI. Capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa; 

VII. Atuação propositiva na busca de soluções para as questões 

apresentadas pela sociedade; 

VIII. Compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações,  envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

IX. Capacidade para promover e respeitar os Direitos Humanos;  

X. Compreensão e respeito à história e à cultura Afro-brasileira e Indígena.   

 

 

1.8. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
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A estrutura acadêmico-administrativa da Faculdade Herrero está 

organizada em órgãos legislativos, executivos e propositivos (Regimento Interno 

Art. 9): 

 Legislativo: CONSEPE e os Colegiados de curso; 

 Executivo: Diretoria geral e coordenações de curso; e 

 Propositivo: CPA, NDE e Núcleo de Acessibilidade; 

 Órgãos de apoio administrativo/ pedagógico.   
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Conforme estabelece o Regimento Interno (Art. 3°) a Faculdade Herrero 

possui em relação à mantenedora autonomia didático–científica, administrativa, 

de gestão financeira, patrimonial e disciplinar, nos termos do Art. 207 da 

Constituição Federal: 

  
 “Art. 3° -  O Faculdade Herrero, mantido pela Sociedade 

Educacional Herrero - é instituição de ensino superior 

privada com fins      lucrativos, vinculada ao Sistema 

Federal de Ensino, com sede na Rua Álvaro Andrade, 

345, com limite territorial de atuação circunscrito ao 

município de Curitiba, Estado do Paraná e goza de 

autonomia didático–científica, administrativa, de gestão 

financeira, patrimonial e disciplinar.    

§ 1º - Por autonomia didática - científica compreende-se a 

capacidade de, em sua sede:  

 

I. Formular sua política de ensino, pesquisa e extensão sustentada no 

princípio da indissociabilidade e integração de suas atividades; 

II. Criar, transformar, reformular e extinguir cursos, observando as 

necessidades e demandas sociais de seu entorno. 

III. Formular, avaliar e reformular os currículos de seus cursos; 

IV. Constituir seu regime escolar, pedagógico e didático. 

V. Estabelecer regras e procedimentos de seleção, avaliação, promoção e 

titulação de seus alunos. 

VI. Estabelecer a política de vagas de seus cursos, determinando seu limite, 

ampliando, remanejando, reduzindo e extinguindo vagas. 

VII. Conferir diplomas, graus, títulos e outras honrarias universitárias. 

VIII. Desenvolver pesquisa e tecnologias, realizar atividades de extensão e de 

inserção comunitária e prestação de serviços, tendo em vista os 

interesses e necessidades de seu entorno social.          
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                                                        2º - A autonomia administrativa, no âmbito de sua                                                                                           

competência                         estabelecida        no Estatuto da Mantenedora,  consiste na faculdade 

de                          aprovar e   alterar seu Estatuto, seu                         Regimento   Geral                                         

e     os regulamentos de suas unidades acadêmicas   e   administrativas e os                                       

demais ordenamentos e regulamentos;           

 § 3º - A autonomia de gestão financeira consiste na 

faculdade de elaborar e executar seu plano orçamentário, 

após a aprovação da instância competente da 

mantenedora;            

§ 4º - “A autonomia disciplinar compreende a faculdade de 

estabelecer as normas e os critérios de convivência 

interna entre os membros de sua comunidade, bem como 

instituir, adotar e aplicar regime de sanções.”  

 
1.8.1. COMPOSIÇÃO, ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO 

CONSEPE (REGIMENTO INTERNO ART. 11)  
 

 

O CONSEPE é órgão de deliberação, coordenação e supervisão superior, 

competindo-lhe a definição da política geral institucional nos planos acadêmico, 

administrativo, disciplinar e financeiro.  

As políticas macro de gestão são definidas pelo CONSEPE obedecendo na sua 

regulamentação à Identidade Corporativa, ou seja, a Missão, a Visão e os 

Valores consagrados nos documentos de referência. O CONSEPE orienta as 

atividades institucionais através de portarias e de atos regulatórios, aos quais é 

dada a devida publicação, passando, assim, a constituir também documentos de 

referência na gestão institucional.  
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COMPOSIÇÃO:  
 

I. Pelo Diretor Geral, como presidente, com voto de qualidade, além do voto 

comum; 

II. Pelo Diretor Acadêmico; 

III. Pelo Diretor Financeiro; 

IV. Pelos Coordenadores de Curso; 

V. Pelo Coordenador de Ensino e Pesquisa; 

VI. Pelo representante administrativo escolhidos por seus pares; 

VII. Pelo representante discente escolhidos por seus pares; 

VIII. Por um representante da comunidade, escolhido pelo Diretor Geral.   

Juntamente com o membro não nato é escolhido suplente, com mandato 

vinculado, para substituir o titular em suas faltas e impedimento. Os 

membros não natos do Conselho possuem mandato de dois anos, 

permitida uma recondução.  

  

ATRIBUIÇÕES: 

 

I. Aprovar o Regimento Geral, os regulamentos específicos de órgãos e 

Unidades Acadêmicas, as resoluções, sendo-lhe facultado modificá-los; 

II. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

III. Aprovar os planos de expansão e desenvolvimento setorial, respeitados 

os limites de sua competência estabelecidos pelo estatuto da 

mantenedora; 

IV. Aprovar os orçamentos plurianuais e anuais a serem encaminhados à 

aprovação da mantenedora; 
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V. Tomar conhecimento do plano de gestão e do relatório de execução 

apresentados pelo Diretor Geral; 

VI. Autorizar o funcionamento, a suspensão ou extinção de cursos de 

graduação e pós-graduação; 

VII. Deliberar sobre a política de pessoal e propor os planos e quadros de 

carreira;  

VIII. Deliberar sobre a política para celebração de acordos, convênios e 

parcerias; 

IX. Deliberar, como instância superior, sobre matérias de recursos, nos 

termos do Regimento Geral, bem como avocar o exame e a deliberação 

sobre qualquer matéria de interesse da Faculdade Herrero;  

X. Deliberar sobre a concessão de dignidades acadêmicas, bem como criar 

e conceder prêmios e distinções; 

XI. Deliberar sobre as questões omissas no Regimento Geral.  

 
FUNCIONAMENTO  
 

I. Ordinariamente, nos meses de fevereiro a dezembro de cada ano, por 

convocação do Diretor Geral, mediante ao aviso expedido com prazo 

mínimo de quarenta e oito horas do início marcado para a sessão; 

II. Extraordinariamente, convocado pelo Diretor Geral ou por requerimento 

da maioria de seus membros, mediante ao aviso expedido com prazo 

mínimo de quarenta e oito horas do início marcado para a sessão. 

III. Somente em caso de extrema urgência, poderá ser reduzido o prazo entre 

a convocação e o início de sessão, desde que os membros do Conselho 

de Ensino e Pesquisa tenham conhecimento da convocação e das causas 

determinantes da urgência.  

IV. O CONSEPE reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros e suas 

decisões serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes, onde a 
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maioria absoluta corresponde ao número inteiro imediatamente superior 

à metade dos membros do Conselho; e 

V. Nenhum membro do CONSEPE poderá deliberar sobre as matérias que, 

direta ou indiretamente, digam respeito aos seus interesses particulares.  

 
1.8.2. COMPOSIÇÃO, ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO 

COLEGIADO DO CURSO (Regimento Interno Art. 12)    

 

COMPOSIÇÃO 

 

I. Coordenador de Curso, como presidente, com voto de qualidade, 

além do comum; 

II. Representantes docentes de áreas do conhecimento e de práticas 

que compõem o curso, indicado pelos pares; 

III. Um representante discente do curso.   

 

ATRIBUIÇÕES 

 

I. Orientar, supervisionar e avaliar as atividades do curso; 

II. Aprovar e reformular, para ser remetido ao CONSEPE, o projeto pedagógico; 

III. Aprovar diretrizes para a elaboração de planos e programas de ensino, no 

âmbito do curso; 

IV. Pronunciar-se sobre a programação das atividades letivas elaboradas pela 

Coordenação do Curso; 

V. Decidir sobre as questões da vida acadêmica dos alunos do curso, 

observando as normas aprovadas no CONSEPE; 

VI. Apreciar os recursos interpostos por alunos, no âmbito de sua competência, 

como primeira instância; 

VII. Exercer outras atribuições e realizar outras atividades, no âmbito de 

competência.  
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FUNCIONAMENTO 

 

I. O Colegiado de curso reunir-se-á, em caráter ordinário, duas vezes em 

cada semestre letivo, sob a convocação de seu Presidente e, 

extraordinariamente, por convocação do mesmo ou por solicitação de um 

terço de seus membros; 

II. O Colegiado funcionará com a maioria absoluta de seus membros e suas 

decisões serão tomadas pela maioria dos presentes; 

III. Na falta e impedimento de qualquer um dos membros do Colegiado de 

Curso, o mesmo será substituído pelo seu suplente, se houver; 

IV. O Colegiado de Curso convocará e desenvolverá Assembleia Geral para 

deliberar sobre matéria definida no Regimento Interno; e  

V.  As sessões ordinárias realizar-se-ão em datas prefixadas em calendário 

anual, independente de convocação.   

 

1.9. REGIÃO DE INSERÇÃO - ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, 

DEMOGRÁFICOS E EDUCACIONAIS. 

 

O Paraná é um dos estados brasileiros que mais se destaca no crescimento 

econômico e na qualidade de vida, conforme revela seu IDH médio. A economia 

paranaense está entre as cinco maiores do país, tendo apresentado, no ano de 

2008, um crescimento de 6,7%, atingindo um PIB de 289,1 bilhões de reais, 

correspondente a 5,98% do PIB nacional, colocando o estado no quinto lugar do 

ranking Nacional (IPARDES, 2013). 

Na composição do PIB paranaense, o setor de Comércio e serviços é o que 

mais se destaca, correspondendo a 64,05% do total, seguido dos setores 

Industrial e agropecuário, que participam, respectivamente, com 27,28% e 

8,68% (IPARDES, 2013).  
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O Paraná é o maior produtor nacional de grãos, apresentando uma pauta 

agrícola diversificada, na qual se destacam a soja, o milho, o trigo, o feijão e a 

cana-de-açúcar. Na pecuária, o maior destaque é da avicultura, que corresponde 

a 26,3% do total de abates do País. Nos segmentos de bovinos e suínos, a 

participação do Estado atinge 4,3% e 19,7%, respectivamente (IPARDES, 2013). 

No setor industrial, predominam os segmentos de alimentos e bebidas, 

refino de petróleo e produção de álcool, fabricação e montagem de veículos 

automotores, totalizando juntos uns percentuais de 57,9% da produção industrial 

(IPARDES, 2013). 

O setor de Serviços teve grande participação dos ramos de comércio, 

administração pública e atividades mobiliárias gerando um valor de R$ 130,8 

bilhões de reais em 2011.   

No comércio internacional se destacam as transações principalmente, com 

a China, Argentina, Estada Unida e Alemanha, totalizando um valor de R$ 18.239 

milhões de reais nas exportações e R$ 19.344 milhões de reais nas importações.  

Segundo o censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, o estado do 

Paraná́ possuía 10.439 601 habitantes, sendo o sexto estado mais populoso do 

Brasil representando 5,47% da população brasileira.  

Segundo o mesmo censo, 5.128.503 habitantes eram homens e 5.311.098 

habitantes eram mulheres. O mesmo apontou, ainda, que 8.906.442 habitantes 

viviam na zona urbana e 1.533.159 na zona rural. Em dez anos, o estado 

registrou uma taxa de crescimento populacional de 9,27%.  

Esse crescimento é explicado não só pelo aumento natural da população 

paranaense, mas também pela entrada de colonos vindos principalmente de São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, atraídos, pelos solos 

férteis de matas ainda virgens.  

A densidade demográfica no estado, que é uma divisão entre sua 

população e sua área, é de 52,40 habitantes por quilometro quadrado, sendo a 

décima segunda maior do Brasil. A maior parte da população do estado se 
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concentra na Mesorregião Metropolitana de Curitiba, que corresponde à região 

leste paranaense, com mais de 30% da população paranaense (IBGE, 2010).   

Em relação à Educação no Paraná, segundo o IBGE, podemos observar 

que em 2012, estavam matriculados 1.541.736 alunos, nas 6.018 escolas de 

ensino fundamental do Estado, das quais 708.566 alunos estavam distribuídos 

em 3280 escolas municipais, 474 alunos estavam distribuídos em 1 escola 

federal, 651.654 alunos estavam distribuídos em 1922 escolas estaduais e 

181.042 alunos estavam distribuídos em 815 escolas privadas.  O corpo docente 

era constituído de 84.093 professores, sendo que 12.978 eram da rede particular 

e 71.115 da rede pública.  

No ensino médio, em 2012, estavam matriculados 484.607 alunos, nas 

1.881 escolas de ensino médio do Estado, das quais 4.221 alunos estavam 

distribuídos em 21 escola federal, 416.299 alunos estavam distribuídos em 1.454 

escolas estaduais e 64.087 alunos estavam distribuídos em 406 escolas 

privadas.  O corpo docente era constituído de 38.236 professores, sendo que 

5.896 eram da rede particular e 32.340 da rede pública.   

A taxa de reprovação do ensino fundamental foi de 10,3% na rede pública 

e 2,5% na rede partícula, no ensino médio isto representa 14,1% na rede pública 

e 3,9% na rede privada. A taxa de abandono do ensino fundamental foi de 1,8 % 

na rede pública e 0,1 % na rede partícula, no ensino médio isto representa 7,1 

% na rede pública e 0,4 % na rede privada (MEC/INEP, 2012).  

A taxa de abandono no Ensino Médio continua elevada. Estudos realizados 

no âmbito do INEP/MEC comprovam que, no ensino médio, mesmo com menor 

reprovação, muitos alunos desistem da escola ao atingir a idade mínima para 

entrar no mercado de trabalho, sem considerarem a falta de qualificação para 

exercer uma profissão que os possibilite obter um ganho salarial razoável.  

No ensino superior, em 2010, estavam matriculados 391.173 alunos, sendo 

que 253.400 eram da rede particular e 137.773 da rede pública. O número de 

alunos que faziam uma especialização de nível superior era de 50.270, sendo 

que 12.598 eram da rede pública e 37.673 eram da rede privada. Em relação ao 



 

 

 

28 

 

mestrado o número total de alunos era de 10.766, sendo que 6.772 alunos 

estavam na rede pública e 3.994 estavam na rede privada; e os que 

frequentavam o doutorado tinham um total de 3.967, onde 2.942 estavam na 

rede pública e 1.025 na rede privada (IBGE, 2010).   

Em relação à sua capital, Curitiba, a caracterização do território, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), é:  

   

Área                                                          437,42 km²  

População aproximada                          1.751.907 habitantes  

Densidade demográfica                        3.993,64 hab./km²  

Microrregião                                          Curitiba  

Mesorregião                                          Metropolitana de Curitiba 

 

A população de Curitiba, entre 2000 e 2010, teve uma taxa média de 

crescimento anual de 0,99%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média 

de crescimento anual foi de 2,11%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 

2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 

2010 e 1,02% entre 1991 e 2000.    

Em relação à estrutura etária observa-se que entre 2000 e 2010, a taxa 

de envelhecimento evoluiu de 5,56% para 7,54%, enquanto que entre 1991 e 

2000, evoluiu de 4,53% para 5,56%.  A tabela e os gráficos a seguir ilustram a 

estrutura a evolução da estrutura etária ao longo desta década.  
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Curitiba foi de 

0,823, em 2010, considerado segundo o Programa das Nações Unidas 

Desenvolvimento (PNUD), muito alto (entre 0,8 e 1). O IDHM Educação foi de 

0,768 (o brasileiro foi 0,637), o da Longevidade foi de 0,855 (o brasileiro foi 

0,849) e o de Renda foi 0,850 (brasileiro foi 0,739). A renda per capita mensal 

foi de 1.581.04 reais (a brasileira foi de 787,47 reais). Fazendo uma retrospectiva 

de índice desde 1991 podemos observar que a taxa de incremento do IDHM foi 

de 28,59%.   Entre 2000 e 2010 a taxa de crescimento foi de 9,73%, onde a 

dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,113), seguida por Longevidade e por Renda (Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013).   
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A Educação de crianças e jovens em Curitiba, segue o seguinte 

panorama, a proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade 

escolar do município e compõe o IDHM Educação, sendo assim  no período de 

2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 31,15% 

e no de período 1991 e 2000, 61,35%, a de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 12,32% entre 2000 

e 2010 e 21,91% entre 1991 e 2000, a de jovens entre 15 e 17 anos com ensino 

fundamental completo cresceu 4,31% no período de 2000 a 2010 e 65,43% no 

período de 1991 a 2000 e a de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio 

completo cresceu 25,77% entre 2000 e 2010 e 54,97% entre 1991 e 2000. As 

seguintes tabelas elucidam este panorama.  
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Os próximos gráficos demonstram que em 2010, 70,68% dos alunos entre 

6 e 14 anos de Curitiba estavam cursando o ensino fundamental regular na série 

correta para a idade. Em 2000 eram 70,68% e, em 1991, 55,12%. Entre os 

jovens de 15 a 17 anos, 43,80% estavam cursando o ensino médio regular sem 

atraso. Em 2000 eram 38,69% e, em 1991, 19,38%. Entre os alunos de 18 a 24 

anos, 28,60% estavam cursando o ensino superior em 2010, 19,45% em 2000 e 

10,16% em 1991. Nota-se que, em 2010, 2,43% das crianças de 6 a 14 anos 

não frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos 

atingia 15,46%.   
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Segundo o INEP, 2012 as taxas de reprovação no ensino fundamental na 

rede pública foram de 10,1 % e na privada 2,5 %, quanto ao ensino médio estes 

índices ficaram em e 16,9% e 4,7% respectivamente. A taxa de abandono no 

ensino fundamental foi de 1,9% na rede pública e o,1% na rede privada e para o 

ensino médio estas taxas foram de 6,7% e 0,3% respectivamente.   

Quanto à escolaridade da população adulta, que é um importante indicador 

de acesso ao conhecimento, que compõe o IDHM Educação, observamos que 

em 2010, 73,96% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado 

o ensino fundamental e 57,35% o ensino médio, ficando acima da média 

estadual que foi respectivamente 55,53% e 38,52%. Esse indicador carrega uma 

grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos 

escolaridade.  A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais 

diminuiu 3,62% nas últimas duas décadas.   
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Curitiba é uma das metrópoles brasileiras mais prosperas, organizadas e 

com melhor qualidade de vida. Curitiba é um modelo em soluções de urbanismo, 

educação e meio ambiente. Cidade de cultura eclética e fortemente influenciada 

por imigrantes italianos, alemães, poloneses e ucranianos, dos quais descende 

a maioria da população de Curitiba. Esse fato é logo percebido por quem chega 

e nota a arquitetura, gastronomia e costumes locais.  

No século XX, no cenário da cidade planejada, a indústria se agregou com 

forca ao perfil econômico antes embasado nas atividades comerciais e do setor 

de serviços. A cidade enfrentou, especialmente nos anos 1970, a urbanização 

acelerada, em grande parte provocada pelas migrações do campo, oriundas da 

substituição da mão-de-obra agrícola pelas máquinas.   

Podemos observar estas evoluções econômicas através da renda per 

capita média de Curitiba que cresceu 79,99% nas últimas duas décadas, 

passando de R$878,39 em 1991 para R$1.225,28 em 2000 e R$1.581,04 em 

2010. A taxa média anual de crescimento foi de 39,49% no primeiro período e 

29,03% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas 

com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) 

passou de 1,54% em 1991 para 1,41% em 2000 e para 0,48% em 2010. A taxa 

de atividade é ilustrada no gráfico abaixo. (Atlas de desenvolvimento Humano no 

Brasil, 2013).  
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 0,80% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,36% na indústria extrativa, 12,98% na 

indústria de transformação, 5,83% no setor de construção, 1,24% nos setores de 

utilidade pública, 16,97% no comércio e 53,68% no setor de serviços.  

Curitiba e sua estrutura urbana servem de polo para mais 25 municípios da 

região metropolitana cuja população transita e intercambiam atividades 

produtivas, mão de obra, produtos e serviços. Juntos, os municípios funcionam 

como uma só estrutura urbana e social. Um exemplo disto é a concentração de 

serviços de saúde especializados na capital que gera um deslocamento diário 

de cidadãos de outros municípios em busca de assistência.   

A região metropolitana de Curitiba está entre as 8 regiões metropolitanas 

que mais crescem economicamente no país, seu crescimento econômico supera 

10% ao ano (IPPUC). Um marco importante para esse desenvolvimento foi a 

implantação, no final da última década, de um polo industrial automotivo que tem 

mudado o perfil regional.  



 

 

 

37 

 

Os municípios da Região Metropolitana de Curitiba se destacam dentre as 

maiores economias do Estado. Em razão do dinamismo da indústria e dos 

serviços, Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais são os municípios mais 

representativos no PIB do Paraná́. No interior do Estado, sobressaem Londrina 

e Maringá́, pela forte presença da agroindústria e dos serviços, bem como Foz 

do Iguaçu, que se destaca nas atividades ligadas ao turismo e à produção de 

energia elétrica; já, no litoral, Paranaguá destaca-se pelas atividades ligadas ao 

Porto.   

Estes fenômenos refletem na demanda por novos serviços. O crescimento 

demográfico associado ao aumento da escolaridade e da renda da população 

gera por consequência necessidade de aumento de vagas em cursos superiores 

e principalmente de maior oferta de serviços público e privados.   

O presente projeto orienta-se pelo aumento constante da necessidade de 

recursos humanos para o serviço público. A capacitação de profissionais 

psicólogos estará contribuindo para estes recursos humanos.  

A Faculdade Herrero como instituição de Ensino Superior, com 16 anos de 

atuação no Ensino Superior, tem como finalidade atender necessidades sociais 

e da saúde de formar profissionais éticos.Tendo como sua missão,’’educar, 

profissionalizar, produzir e disseminar o saber universal, contribuindo para o 

desenvolvimento humano e formação de profissionais éticos e competentes, 

com condições de se comprometerem com a justiça social, a democracia e a 

cidadania, em prol do desenvolvimento da região integrando-a a transformações 

da sociedade atual’’.  

Atualmente, no Estado do Paraná existem 33 (trinta e três) cursos de 

Psicologia, sendo quatro promovidos por instituições públicas, um deles em nível 

federal na capital do Estado. Os demais são ofertados por instituições privadas. 

Dez(10) deles estão localizados na capital e o restante no interior do Estado.  

Estes dados apresentam para os profissionais dos diversos campos 

necessidades contingenciais com as quais têm que lidar de uma maneira rápida 

e eficiente, colocando, assim, para os cursos – e, em especial, para os de 
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Psicologia – a necessidade de encontro de alternativas, dentro de novas visões 

e modelos teórico-metodológicos, para os problemas existentes, acompanhando 

um movimento acontecido já há algumas décadas no quadro da psicologia 

brasileira. 

A cidade de Curitiba esta dividida em regionais. As regionais são espécies 

de subprefeituras, encarregadas dos bairros de cada uma das nove regiões em 

que Curitiba está administrativamente subdividida. 

             As Administrações Regionais identificam e estabelecem prioridades;  

promovem formas e métodos de execução de projetos comunitários; 
desenvolvem o planejamento local de modo compatível com as condições e a 
legislação vigente, de forma a instrumentalizar as ações concretas definidas pela 
municipalidade; promovem a interligação do planejamento local ao 

planejamento da cidade como um todo. 

 

Acompanham, de maneira integrada, as ações das secretarias municipais 

  

dentro de suas áreas-limites, e participam da organização de seus serviços. 

 

Apresentam alternativas de obras e serviços que satisfaçam as perspectivas da  

administração e da população. 

      

 Fornecem à comunidade informações e atendimentos, dentro dos limites de 

 sua competência, ou os encaminham aos órgãos competentes. 

         Os bairros de abrangência do Portão (Fazendinha – Portão) onde se  

localiza  a Faculdade Herrero compreende os bairros abaixo : 

               

Podemos observar também sua área de extensão e rendimento médio  

mensal . (dados do portal do IBGE-IPPUC/2000)  

  

Apresentamos aqui estes dados sendo que os mesmos são os últimos dados  

oficiais encontrados, acreditamos que já tenha ocorrido um aumento  

significativo dos mesmos. 

  

 

Bairros oficiais de Curitiba - Regional Fazendinha-Portão (IBGE-IPPUC/2000)[3] [1] [10] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazendinha-Port%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_de_Curitiba#cite_note-IPPUC_Bairros-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_de_Curitiba#cite_note-IBGE_Censo2000-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_de_Curitiba#cite_note-10
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Bairro 
Área 

(km²) 

Habitantes 
Domicilios 

particulares 

Rendimento mensal médio por 

responsáveis dos 
domicílios (R$) 

Homens Mulheres Total 

Água Verde 4,76 22 546 27 320 49 866 17 045 3 332,57 

Campo 

Comprido 

8,55 10 264 11 374 21 638 6 649 1 216,71 

Fanny 2,00 3 805 4 061 7 866 2 293 1 189,54 

Fazendinha 3,72 12 751 13 371 26 122 12 071 833,84 

Guaíra 2,32 6 859 7 409 14 268 4 187 1 235,61 

Lindoia  1,18 4 012 4 331 8 343 2 368 809,46 

Novo Mundo 5,99 20 628 22 371 42 999 12 917 1 040,40 

Parolin 2,25 5 801 6 181 11 982 3 307 1 365,48 

Portão 5,70 19 092 21 643 40 735 13 183 1 722,89 

Santa Quitéria 2,09 5 532 6 188 11 720 3 407 1 487,95 

Vila Izabel 1,21 4 993 5 956 10 949 751 2 438,13 

 

 

           Estamos cientes que a Regional do Portão esta carente de oferta de um 

Curso de Bacharelado em Psicologia, sendo assim as necessidades 

 demandadas pelas áreas da saúde individual e social justificam a implantação 

 do  Curso . Esta proposta pretende formar profissionais com competência para  

o atendimento em diferentes fazeres psicológicos na região de abrangência,  

visando a promoção da saúde e da qualidade de vida dos indivíduos e ou dos  

grupos sociais. O curso  atenderá uma demanda social enorme, em razão da  

população ser carente de atendimento nessa área.  

          O curso de Bacharelado em Psicologia também terá ampla integração  

com os cursos na área da Saúde, Odontologia e Enfermagem ja ofertados na  

Faculdade Herrero. Desta forma a mesma clientela que já vem sendo atendida  

e acompanhada nestas áreas poderão vir a ser atendidas também pelos  

serviços da psicologia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_Verde_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Comprido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Comprido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanny_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazendinha_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gua%C3%ADra_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lindoia_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Mundo_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parolin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A3o_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Quit%C3%A9ria_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Izabel_(Curitiba)
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         Presente a situação que se apresenta, é que se realiza a solicitação para  

autorização de funcionamento de um Curso de Bacharelado em Psicologia  

neste contexto.  

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSÃO 1 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
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 Nome do Curso: Bacharelado em Psicologia 

 Nome mantida: Faculdade Herrero;  

 Endereço: Rua Álvaro Andrade, 345;  

 Grau Conferido: Bacharel em Psicologia  

 Modalidade: Educação Presencial; 

 Turno: Noturno 

 Carga Horária: 4000 horas;  

 Tempo mínimo de integralização: 10 semestres;  

 Tempo Máximo de integralização: 12 semestres;  

 Número de Vagas: 50;  

 Regime de Matrícula: semestral; 

 Entrada: Anual; 

 Coordenador do Curso: Profa. Ms.  Roseli Deolinda Hauer.  

 E-mail do coordenador: psicologia@herrero.edu.br 

 
1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 
A formação superior de profissionais para a saúde, por ter uma perspectiva 

social compromissada com a melhoria da saúde e com a qualidade de vida da 

comunidade requer das instituições formadoras o dever da oferta de um ensino 

de qualidade. Um ensino de qualidade geralmente tem como eixo uma formação 

humana e profissional pela democratização do conhecimento, pela emancipação 

humana, pela intervenção propositiva e construtiva da realidade. A esta 

orientação política se acrescenta a necessidade de educar em atitudes e valores 

humanísticos capazes de proporcionar a transcendência dos educandos, tanto 

para a vida pessoal como social. 

O ensino deve ser visto como uma ação sistematicamente organizada que 

visa ajudar alunos a se apropriarem das ferramentas intelectuais cuja construção 

é possibilitada pela organização dos componentes curriculares: disciplinas, 

estágios, práticas, TCC, projetos de extensão, atividades complementares, 

projetos integrador/profissional e pelos princípios que apoiam as práticas 

pedagógicas na construção do conhecimento mais propositivo e interventivo 
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como a promoção da interdisciplinaridade, a indissociabilidade teoria prática, a 

utilização da pesquisa assumida como princípio cognitivo e instrumentalizador 

de aprendizagem, a implementação da criticidade no ensino a par da utilização 

de metodologias interativas e de conteúdos atualizados e significativos à 

formação profissional. 

A sociedade mudou significativamente nas últimas décadas e com isso 

suas aspirações em relação à educação escolar também, exigindo que os 

currículos se aproximem dessa nova organização social. O currículo, hoje, não 

pode ser trabalhado como um simples conglomerado de disciplinas isoladas, 

delineado pelo modelo tradicional e/ ou tecnicista de ensino, caracterizado como 

um currículo amarrado, não flexível e anacrônico (MARANHÃO, 2002). 

Conteúdos isolados, trabalhados como conhecimentos distantes da 

realidade dos educandos não possibilitam aprendizagem significativa e formação 

competente. Há que se reunir esforços no sentido de superar a fragmentação 

disciplinar e mesmo estrutural das IES, de se buscar a integração ensino-serviço-

comunidade. Consequentemente a tríade, ensino, extensão e pesquisa 

considerada na perspectiva das DCN, ampliando a compreensão na ação, e 

atitudes e valores coerentes e competentes para atuação no sentido de se 

superar os problemas de saúde. 

Os conhecimentos que dão forma ao currículo são criados e modificados 

pelos homens ao longo da história e se tornam dinâmicos e significativos no 

processo pedagógico. Nessa direção pode-se pensar que a forma como os 

conhecimentos são apresentados dá o tom sobre a perspectiva teórica definida 

no PPI e na ação docente. O processo ensino aprendizagem precisa ser 

entendido por todos na questão da organização curricular, no planejamento e na 

sua metodologia (LIMA; ZANLORENZI; PINHEIRO, 2011). 

A organização dos serviços de saúde vem experimentando, desde 2011, 

importantes mudanças, em decorrência da implantação de novas diretrizes do 

Ministério da Saúde para a estruturação do Sistema Único de Saúde – SUS. Há 

o reconhecimento de que a modelagem e os arranjos organizativos que se 

efetivaram desde a implantação do SUS não foram capazes de gerar valor para 
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os cidadãos comuns que utilizam os sistemas de atenção à saúde (HAM, 1997 

apud MENDES, 2011). MENDES (2011, p.17) aponta claramente as mudanças 

necessárias:  

“... da decisão baseada em opinião para a decisão baseada em evidência; dos sistemas 

fragmentados, voltados para atenção às condições e aos eventos agudos, para as redes de 

atenção à saúde, voltadas para atenção às condições agudas e crônicas; da gestão dos meios, 

recursos humanos, materiais e financeiros, para a gestão dos fins, a gestão da clínica; de uma 

visão estreita de intervenções sobre condições de saúde estabelecidas, através de ações 

curativas e reabilitadoras, para uma concepção integral de sistemas de atenção à saúde que 

atue harmonicamente sobre os determinantes sociais da saúde e sobre as condições de saúde 

estabelecidas; e do financiamento baseado no volume de recursos para o financiamento 

baseado na geração de valor para as pessoas.” 

Sensível a tais demandas e consubstanciada nos objetivos de facilitar o 

acesso e melhorar a qualidade dos serviços, a política atual do Ministério da 

Saúde contempla uma série de dispositivos legais e operacionais para 

diferenciar a conformação do sistema de saúde no Brasil a partir das Redes de 

Atenção à Saúde – RAS.  

A natureza global desse processo, que incluirá todos os prestadores de 

serviços para o SUS, justifica a necessidade de capacitação para gestores e 

técnicos, de maneira a torná-los aptos a atuarem no desenho loco - regional das 

RASs, bem como no planejamento e gestão de sistemas e serviços de saúde. 

Este projeto se constrói, portanto, a partir da indissociabilidade entre a 

formação de recursos humanos na área da saúde e as políticas públicas de 

saúde, inseridas em determinado contexto sociopolítico. No âmbito federal, tal 

afirmação se concretiza nas ações conjuntas dos Ministérios da Educação e da 

Saúde, por meio da implantação de políticas indutoras para a formação de 

recursos humanos voltados ao Sistema Único de Saúde. 

As últimas décadas foram marcadas por significativas mudanças no ensino 

na área da saúde, no que se refere ao conhecimento acumulado, no 

entendimento da gênese das doenças e nas estratégias de formação de recursos 

humanos. 
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Tais mudanças de paradigmas demandaram mudanças no modelo de 

formação profissional na área da saúde e o desafio, há pouco mais de uma 

década, tem sido a transformação dos currículos, das escolas e dos docentes 

para que a formação profissional esteja alinhada a esta nova realidade de 

ensino, pautado na formação de profissionais éticos, críticos, reflexivos, 

humanistas, capacitados a enfrentar os problemas de saúde da população nos 

diferentes níveis de densidade tecnológica, com visão integralizada da 

assistência e consciente do seu papel social e cidadania, com autonomia de 

buscar novos conhecimentos num processo contínuo de atualização.  

 A articulação ensino-serviço da Faculdade Herrero, com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Curitiba é anterior ao estabelecimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde. 

 

 Neste sentido este projeto pedagógico foi elaborado para atender na 

formação do aluno nos aspectos ensino, extensão e pesquisa com vistas a 

formação integral do aluno, na sua formação pessoal e apto para o trabalho 

social e na saúde.  

 
 

1.2.3 JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO  

O Estado do Paraná ocupa uma posição estratégica em relação ao Brasil 

e ao MERCOSUL, mercado de 250 milhões de consumidores e um PIB de 2,9 

bilhões de dólares, principal concentração econômica da América Latina.  

Por sua localização geográfica, o Estado representa acesso a um mercado 

regional de 65 milhões de consumidores, gerando por ano uma renda em torno 

de 350 bilhões de dólares. Com uma população de mais de 10 milhões de 

habitantes (Censo 2010), energia farta e acessível, investindo maciçamente em 

infraestrutura, o Paraná detém um PIB de R$ 251,6 bilhões (2011) – 6,07% do 

PIB nacional. 

O Estado do Paraná possui aproximadamente 11 milhões de habitantes, 

nos 399 municípios; destes, 77,4% com <20.000 habitantes, apenas 16 
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municípios com população acima de 100.000 habitantes (4,8%), com predomínio 

de a alta concentração urbana da população – 85,3% (2010). 

A divisão administrativa do Estado está configurada em 22 regiões de 

saúde, inseridas em 4 macrorregiões de saúde, já definidas na CIB (Comissão 

Intergestores Bipartite) – PR. Tal organização/divisão foi pensada a partir do 

tempo-resposta, acesso viário e fluxo preexistente no território.  
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Mapa apresentando as 22 regiões de saúde no Paraná 

  

Mapa apresentando as 4 macro regiões atuais 
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Macro Leste- Curitiba (cinza) 

Macro Norte- Londrina (azul) 

Macro Noroeste- Maringá (verde) 

Macro4 Sudeste- Cascavel (roxo) 

 

É Importante ressaltar que a macrorregião com maior população é a 

Macrorregião Leste com 5.418.927 habitantes (50,7% da população do estado) 

e por este motivo o município de Curitiba tem apresentado preocupação quanto 

ao número de habitantes de referência para a capital.  

 Segundo o censo demográfico IBGE 2010, a Região Metropolitana de 

Curitiba, constituída por 29 municípios, possui 3.223.836 habitantes, dos quais 

2.956.269 (91,7%) estão em zona urbana e 267.567 (8,3%) em zona rural. 

Concentra, portanto, 30,9% da população paranaense. 

             A industrialização provocou transformações profundas na sua forma de 

organização urbana, na economia, na educação e saúde, na diversidade e 

qualidade dos serviços e, sem dúvida, no número de habitantes.  No início dos 

anos 70 a população era de 624.362 habitantes; em 1980 passou a 1.025.079 e, 

em 2010, como já citamos acima, 1.746.896 habitantes, chegando a ocupar o 8º 

lugar entre as mais populosas capitais brasileiras. A capital cresceu 

economicamente, e hoje tem o quarto maior PIB nacional, R$ 43.319.254,00 

ficando atrás de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Quanto à oferta de 

empregos, são mais 850 mil vagas de trabalho, para uma população ativa de 

829 mil indivíduos.  

Índice Mastercard de Mercados Emergentes 2008, criado com a intenção 

de avaliar e comparar o desempenho das cidades em diferentes funções que 

interligam os mercados e o comércio no mundo inteiro, indicou Curitiba na 49ª 

colocação entre as cidades com maior influência global. E também, foi citada em 

recente pesquisa publicada pela revista Forbes, como a 3ª cidade do mundo em 

nível de preocupação, de forma conjunta,  em ser ecologicamente sustentável, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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com qualidade de vida, boa infraestrutura e dinamismo econômico; e ainda, 

a  imprensa norte-americana classificou Curitiba entre as melhores cidades do 

mundo para se viver, graças à qualidade de vida obtida pelo sistema de 

transporte, saúde, educação e preservação ambiental. Curitiba também tem 

altos índices de educação. Tem o menor índice de analfabetismo (3,4%) e a 

melhor qualidade na educação básica entre as capitais brasileiras. O número de 

estudantes no ensino fundamental e médio é de 266.488  e, no ensino superior, 

é de 114.544 estudantes matriculados nas 51 IES do município[1].    

 Segundo o Ministério da Saúde, em novembro de 2011, a 2ª Regional de 

Saúde, correspondente à Região Metropolitana de Curitiba, contava com 401 

Unidades Básicas de Saúde.  Em fevereiro de 2012, a 2ª Regional de Saúde 

contava com um contingente de 2.484 Agentes Comunitários de Saúde atuando 

nos 29 municípios, sendo que 28 municípios possuíam Equipes de Saúde da 

Família. 

A região metropolitana de Curitiba dispõe de serviços de atenção 

ambulatorial e hospitalar especializada nas diversas áreas da atenção à saúde, 

neurologia e neurocirurgia, traumato - ortopedia, cirurgia cardíaca e vascular, 

endovascular, cardiologia intervencionista, UTI adulto, pediátrica e neonatal, 

serviços de urgência e emergência e gestação de alto risco, leitos de atenção 

em saúde mental, inúmeros CAPS – Centro de Atenção Psicossocial nas suas 

diversas modalidades.  

Esses serviços são referência para os 29 municípios da RMC e também 

para a macrorregião que envolve outras 7 regiões de saúde, litoral, Ponta 

Grossa, Irati, Guarapuava, Telêmaco Borba, União da Vitória e Pato Branco. A 

oferta desses serviços é regulada pela Central Metropolitana de consultas, 

exames e Leitos. 

O serviço municipal de saúde está representado por 135 equipamentos 

municipais de Saúde sendo: 49 Unidades Básicas de Saúde, 55 Unidades 

Básicas de Saúde com Estratégia Saúde da Família, 4 Unidades de Saúde 

                                                           
[1] Dados de 2009 – IBGE.  
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Complexas, 2 Centros de Especialidades Médicas, 2 Centros de Especialidades 

Odontológicas, 3 Unidades Especializadas, 10 Centros de Atenção Psicossocial, 

2 Centros Municipais de Urgências Médicas – CMUM e 5 UPAs, 1 Unidade de 

Saúde 24 horas, 1 Laboratório Municipal de Análises Clinicas e 1 Hospital 

Municipal.    

A capital do Estado participa com 24,09% do PIB estadual (IBGE, 2011), 

viabilizando-se como a melhor porta de entrada para negócios e investimentos 

industriais do MERCOSUL. 

Curitiba é também a primeira capital do país a crescer de forma integrada 

com os demais 29 municípios que compõem sua Região Metropolitana. 

Compartilhando funções e serviços, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 

que conta hoje 3,2 milhões de habitantes (Censo 2010), dá prosseguimento à 

transformação econômica da capital e do Estado, iniciada em 1973, com a 

criação da Cidade Industrial de Curitiba. 

A Capital do Estado e mais os 29 municípios da RMC (Adrianópolis, Agudos 

do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina 

Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, 

Colombo, Contenda, Doutor Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, 

Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco 

do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná) 

concentram 27% da população do estado e empregam mais de 1 milhão de 

trabalhadores, sendo que 60% da sua população reside em Curitiba. A RMC 

apresenta uma taxa de crescimento demográfico anual de 1,36% ao ano (IPEA, 

2011), impulsionado principalmente pelos investimentos industriais e pelo 

crescimento rápido nos últimos anos de cidades como Fazenda Rio Grande, 

Pinhais, São José dos Pinhais, Campo Largo e Quatro Barras. 

Em toda a Grande Curitiba, investimentos públicos urbanos que valorizam 

a qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e uma destacada 

situação no que se refere aos indicadores sociais, tornam a região um excelente 

lugar para se viver e trabalhar.  
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A Região Metropolitana de Curitiba, nos últimos 20 anos, apresentou 

grandes modificações. O índice de desemprego aumentou progressivamente na 

década de noventa (10,8% em 1995 e 14,5% em 1997 - Dados Dieese/Ipardes, 

1998), mas declinou e manteve-se entre os menores do país na década seguinte 

(9,4% em 2001 e 5,5% em 2010 – dados PNAD/Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios 2001-2008, IPARDES/IBGE). 

 

Quanto à composição econômica da população na região da grande 

Curitiba, 5,6% estão classificados na classe A, 40,7% na classe B, 42,3% na 

classe C, 10,9% na classe D e 0,5% na classe E. As faixas de renda média 

familiar para esta classificação são: A – 8418,00 a 12926,00 R$; B – 2565,00 a 

4418,00 R$; C – 1024,00 a 1541,00 R$; D – 714,00 R$ e E – 477,00 R$. (Dados: 

ABEP/2010). 

 

Os hospitais e clínicas são em número de 77 (SMS/2007) e as Unidades 

Municipais de Saúde somam 115 (SMS/2007). Os Centros Municipais de 

Educação Infantil (creches municipais) somam 183 e as Escolas Municipais 

totalizam 181 em 2012 (SME/Curitiba).  

 

O Distrito Sanitário do Portão, local onde está situada a Faculdade Herrero, 

conta hoje com onze (11) Unidades Municipais de Saúde. Conta também com 

três (3) Centros de Atendimento Psicossocial; 1 CAPS Centro Vida ,1 CAPS AD 

e um CAPS TM. Uma Residência Terapêutica e uma Unidade de Pronto 

Atendimento. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba dispõe de vários 

programas e projetos para atendimento ao cidadão curitibano. São instrumentos 

de normatização da atenção à saúde, com objetivos como o de auxiliar na 

tomada de decisão na clínica e gestão; capacitar os profissionais na promoção, 

prevenção e no tratamento dos agravos. Todos estes locais poderão ser locais 

de estagio dos formandos de psicologia, o que permitirá a capacitação para o 

atendimento desta realidade social.  

Atualmente, no Estado do Paraná existem 33 (trinta e três) cursos de 

Psicologia, sendo quatro promovidos por instituições públicas, um deles em nível 
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federal na capital do Estado. Os demais são ofertados por instituições privadas. 

Dez(10) deles estão localizados na capital e o restante no interior do Estado.  

Estes dados apresentam para os profissionais dos diversos campos 

necessidades contingenciais com as quais têm que lidar de uma maneira rápida 

e eficiente, colocando, assim, para os cursos – e, em especial, para os de 

Psicologia – a necessidade de encontro de alternativas, dentro de novas visões 

e modelos teórico-metodológicos, para os problemas existentes, acompanhando 

um movimento acontecido já há algumas décadas no quadro da psicologia 

brasileira. 

 

Ressalte-se, também, que a cidade apresenta um conglomerado na área 

da saúde considerado, no âmbito nacional, de significativa expressão. Desta 

maneira, a possibilidade de atuação de diferentes profissionais, em equipes 

interdisciplinares nesta área, seja nos hospitais ou nas unidades e Secretarias 

de Saúde, se apresenta, a cada dia, como uma forte necessidade para o 

desenvolvimento de trabalhos neste campo. 

Quanto a inserção no mercado do profissional psicólogo, o Curso surge 

para atender às necessidades de qualificar os profissionais para atuarem na área 

social e de saúde. Uma vez inserido no mercado, o profissional poderá 

desenvolver e implantar projetos de pesquisa, extensão e intervenção, com o 

objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Poderão 

atuar na sua maioria na região de Curitiba e na Região Metropolitana, oferecendo 

sua força de trabalho ao contexto em que foram formados. Um projeto político 

pedagógico que orientado pelo desenvolvimento de competências cognitivas, 

sócio afetivas de autonomia para o conhecimento, reforça a formação de 

lideranças para atuar no planejamento e na gestão de serviços, quanto na 

formação de recursos humanos e na produção de conhecimento.  

1.3 OBJETIVOS DO CURSO 
 

A proposta do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Herrero 

visa criar condições para que o estudante ingresse em um processo formativo 

cumulativo, integrador, interdependente e histórico-crítico, em termos de 
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conhecimentos, habilidades e competências necessárias à sua capacitação e 

preparação para o desenvolvimento dos diferentes fazeres psicológicos. Essa 

formação visa uma inserção e compreensão de diversas áreas e contextos, 

lidando com diferentes questões psicológicas e comportamentos do indivíduo e 

de grupos sociais. O comprometimento é tanto com a construção de 

conhecimentos afeitos ao seu campo profissional, quanto com a identificação e 

implementação de atuações voltadas para a resolução e/ou minimização dos 

problemas psicossociais que afetam as pessoas em suas relações cotidianas, 

familiares, educacionais, de saúde e de trabalho. 

Desta maneira, a finalidade é que ao término do curso os profissionais 

tenham condições de conhecer e diagnosticar as situações problemáticas e 

diversos fatores psicológicos nos campos em que estes estejam acontecendo, 

sobre os quais desenvolverão ações propositivas de análise e de intervenção, 

identificando também as interfaces com as outras áreas do conhecimento.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Capacitar os profissionais a implantarem ações de prevenção, 

promoção e intervenção na saúde psicológica e psicossocial. 

b. Capacitar os profissionais a avaliarem respostas individuais e 

grupais a eventos psicológicos oriundos das suas relações com um 

contexto social e a proporem ações coerentes com este contexto. 

c. Apresentar os campos emergentes de atuação profissional, 

proporcionando uma visão ampla das respostas da área às 

demandas sociais contemporâneas. 

d. Capacitar os profissionais a atuarem em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar. 

e. Sensibilizar para a necessidade de constante aperfeiçoamento e 

atualização profissional. 
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1.4. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

Tomando como referência o perfil do egresso exposto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) Faculdade Herrero, pretende-se que o 

egresso do Curso de Bacharelado em Psicologia saia de sua formação como um 

profissional consciente e comprometido com seu papel social, com capacidade 

crítico-analítico, técnica e científicas adequadamente desenvolvidas, 

propiciando-lhe uma atuação competente e criativa que contribua para a 

transformação social. 

O perfil específico do profissional a ser formado no curso de Bacharelado 

em  Psicologia da Faculdade Herrero é: 

 Profissional com conhecimento teórico e prático articulado com técnicas, 

práticas e procedimentos formalizados, sujeitos às exigências do método 

científico, agindo no contexto da realidade social, procurando resultados 

específicos, a fim de melhorar e transformar a realidade social; 

 Profissional que, utilizando os conhecimentos das ciências e aplicando 

suas técnicas, buscará soluções para as dificuldades e a promoção do 

desenvolvimento humano para consigo mesmo e no contexto em que 

vive; 

 Profissional capacitado para um saber-fazer verdadeiramente a serviço 

da ciência, que gera benefícios para a comunidade, compromissado com 

o exercício da cidadania; 

 Profissional instrumentalizado quanto aos métodos e técnicas específicas 

da profissão, capaz de promover uma prática profissional eficaz, 

responsável e ética, em trabalhos de cunho individual e como participante 

de grupo multiprofissional, incrementando a oferta dos serviços de saúde; 

 Profissional da saúde que, através de uma formação pluralista, humana, 

científica, social e política, é capaz de realizar intervenções preventivas e 

curativas nas diferentes situações e manifestações do comportamento 

humano, atuando eticamente na melhoria da saúde individual e coletiva; 
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 Profissional que esteja apto a questionar sistemas de valores que 

direcionem decisões para novas condutas conscientes e produtivas em 

benefício da ciência e da comunidade; 

 Profissional com potencial e habilidades para utilização de recursos 

metodológicos inovadores; 

 Profissional com capacidade de aquisição e produção de conhecimento, 

fruto da formação recebida, para o desenvolvimento de Projetos de 

Pesquisa, Extensão e Intervenção. 

 Profissional apto a desenvolver trabalho de assessoria, consultoria, 

pesquisa, avaliações, intervenções terapêuticas, tratamento 

psicoterápico, serviços de prevenção e promoção da saúde. 

 Este perfil contempla as indicações das DCN, que tem por objetivo dotar 

o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das 

competências e habilidades quanto a atenção à saúde quando na ação 

profissional está apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde psicossocial e psicológica, tanto em nível 

individual quanto coletivo, com qualidade e atendendo os princípios da 

ética/bioética. 

 Este profissional deve estar fundamentado na capacidade de avaliar 

sistematizar e decidir condutas adequadas, baseadas em evidências 

científicas quanto da tomada de decisões.  

 Na interação com outros profissionais de saúde e com o público em geral 

deve ser acessível e manter a confidencialidade das informações a ele 

confiadas, mantendo os princípios éticos quando da comunicação de 

dados e registros.   

 Tendo em vista o bem-estar da comunidade, o nosso egresso deve ter um 

papel de liderança, principalmente no trabalho em equipe 

multiprofissional, o profissional de saúde deve estar apto para este papel, 

e que é complementado com competências e habilidades para 
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administração e gerenciamento.  Desta forma, sendo capaz de tomar 

iniciativas como gestor, empreendedor, empregador e/ou líder nas 

equipes de trabalho.  

 Como a formação não se esgota com a graduação o egresso é instigado 

a manter-se na busca de educação permanente para novos 

conhecimentos e práticas profissionais. O profissional de saúde deve 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

formação continuada.  

 A formação deve garantir ao perfil deste profissional as competências 

básicas permitindo o domínio de conhecimentos psicológicos e a 

capacidade de generalizá-los em diferentes contextos. Estas 

competências envolvem a investigação, a análise, a avaliação, a 

prevenção e a atuação visando qualidade de vida, tanto para os 

processos psicológicos quanto psicossociais. O profissional deverá ser 

capaz de atuar em equipes multiprofissionais, permitindo a interação 

entre os agentes sociais. 

São competências deste profissional: identificar, analisar as necessidades 

de natureza psicológica no campo de atuação, observando os desafios 

contemporâneos, diagnosticando, elaborando projetos, planejando e intervindo 

de forma coerente, com referenciais teóricos e com a análise do contexto 

ecossistêmico.O processo de diagnóstico e avaliação de indivíduos, grupos e 

organizações, incluem a observação de fenômenos humanos de ordem 

cognitiva, comportamental e afetiva nos mais diferentes contextos. Atuar com 

liderança em ações inter e multiprofissional, coordenando e manejando 

processos grupais, considerando as diferenças individuais e socioculturais dos 

seus membros. O relacionamento interpessoal com seus pares deve 

promover, em diferentes níveis de ação crescimento pessoal e do grupo.  

Entre as competências deve estar apto a realizar, orientação, 

aconselhamento psicológico e psicoterapia, elaborar relatórios científicos, 

pareceres técnicos, laudos e comunicações profissionais. Deve ter competência 

para apresentar trabalhos, discutir ideias e divulgar resultados. 
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Estas competências básicas são apoiadas em habilidades específicas, 

tais como: 

 Realização de levantamentos de informações bibliográficas em 

indexadores e periódicos; 

 Utilização de método experimental ou de observação; 

 Leitura, escrita e interpretação de comunicações científicas; 

 Utilização de entrevistas em diferentes contextos, analisando e 

interpretando processos psicológicos comportamentais e sociais 

envolvidos; 

 Utilização de recursos de estatística e de informática para análise de 

dados; 

 Adequada apresentação dos dados de atividades profissionais realizadas. 

 

1.5.  ESTRUTURA CURRICULAR 
 

O Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Herrero será ofertado 

em (cinco) 5 anos, com 4000 horas distribuídas em 10 períodos curriculares, no 

turno noturno. As disciplinas são organizadas em ordem crescente de 

aperfeiçoamento e aprofundamento profissional. 

A teoria e a prática estarão sempre articuladas, sendo que em algumas 

disciplinas o ensino da teoria e a experiência prática ocorrerão simultaneamente. 

Os estágios terão início no 5° período do curso. Nestes estágios, tanto na área 

saúde como na área da social, são consideradas as competências e habilidades 

gerais da formação do profissional de psicologia. 

Nos primeiros contatos com o local de estágio, logo após a avaliação das 

necessidades, o foco de atenção do exercício prático volta-se para a prevenção, 

promoção e proteção da saúde. Os projetos de intervenção exigem a 

tomada de decisão, com atividades que envolvem relacionamento interpessoal 

em diferentes contextos, comunicando e liderando ações que promovam 

qualidade de vida. 
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Neste processo que entremeia a teoria e a prática, o futuro profissional se 

conscientizara da sua necessidade de permanente formação e busca de novas 

informações e conhecimentos, pois somente dessa forma seu papel de líder com 

iniciativa de administração e gerenciamento será desenvolvido enquanto 

gestores e empreendedores, inclusive da sua própria formação. 

Na Faculdade Herrero a formação em Psicologia inclui Projetos 

Interdisciplinares, os quais trabalham com pedagogias de problematizarão, no 

formato de estudos de casos. A articulação entre os conteúdos teóricos e 

práticos vivenciados pelos alunos impulsiona uma reflexão crítica e sócio 

histórica  sobre os temas abordados. 

A gestão do curso, com base na análise dos resultados obtidos em seu 

processo de avaliação permanente, somada a necessidade de se alinhar as 

demandas do mercado, realizará adequações em temas emergentes da 

Psicologia. 

As disciplinas de estagio, a partir do 5º Período, contemplarão atividades 

de pesquisa como exercício acadêmico, acompanhado das atividades 

programadas de extensão. Estas atividades pedagógicas deverão promover a 

compreensão da interdisciplinaridade, e a aplicação na prática de conhecimento 

e técnicas fundamentadas nos conhecimentos teóricos da psicologia.    

A flexibilização dos currículos de graduação tem sido uma das condições 

requeridas pelas DCN para se ultrapassar a concepção dos currículos mínimos 

e é algo que se impõe nas reformas curriculares dos cursos de graduação face 

às exigências das rápidas transformações socioeconômicas, geopolíticas, 

culturais e tecnológicas que vêm ocorrendo na sociedade.  (FORGRAD, 2003). 

A flexibilização curricular, significa possibilidades de diferenciação e 

diversificação, no ensino e na organização escolar, para um melhor ajustamento 

da educação às demandas do mercado numa economia globalizada e centrada 

no que alguns autores denominam de “sociedade do conhecimento” (CHAUÍ, 

2003).  
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No Curso Bacharelado em Psicologia da Faculdade HERRERO a 

flexibilização é um recurso importante para garantir as distintas ênfases de 

formação, o aprofundamento dos conhecimentos e o desenvolvimento de 

competências específicas, oportunizando um aproveitamento de competências 

e habilidades adquiridas dentro e fora do ambiente acadêmico.  

Uma forma de flexibilização curricular é a vivência da 

interdisciplinaridade. Este curso incentiva o envolvimento do corpo docente na 

implementação de trabalhos extracurriculares e interdisciplinares, a fim de 

operacionalizar esta prática, oportunizando ao aluno maior flexibilidade em sua 

formação acadêmica.  A estratégia do Projeto Político Pedagógico prevê, ao 

longo da formação, a verticalidade e a horizontalidade dos conhecimentos sendo 

trabalhada no ensino, possibilitando a integração das disciplinas, destacando as 

temáticas a serem desenvolvidas naquele período, discutindo metodologias, 

posturas éticas e avaliação.  

Os componentes curriculares permitem formação com ênfase em dois 

grandes eixos (Social e Saúde), com aprofundamento teórico e prático. Para 

que o aluno possa empreender uma direção particular nas atividades de estágio 

ao longo do curso, ele pode escolher em cada uma destas duas áreas, um 

campo de atuação que permita aprofundamento e desenvolvimento de 

competências específicas, integrando prática e teoria. Desta forma, a 

flexibilidade na formação do aluno é contemplada através de suas escolhas em 

campos de atuação de estágio. Sendo assim, o aluno tem a oportunidade de 

escolher, por exemplo, no eixo saúde, ao aluno tem a possibilidade de escolher 

as áreas de atuação em psicologia hospitalar ou clínica. No eixo social, o aluno 

pode escolher as áreas de atuação em psicologia organizacional, 

escolar/educacional ou social/comunitária. Ao longo do seu percurso de 

escolhas poderá ainda definir o seu exercício Acadêmico no Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC, o aprofundamento de estudo de um tema 

específico. Estas escolhas iniciam no sétimo período do curso. 

O acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular do curso 

permitiu ampliar experiências, modalidades de aprendizagem e intercâmbios 
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epistemológicos entre diferentes áreas de conhecimento, facilitando a 

aproximação com a complexidade e a contingência da realidade (Silva, 2004). O 

aluno é, durante o curso, esclarecido sobre os objetivos da inclusão de atividades 

complementares, da sua importância para ampliar seus conhecimentos e 

desenvolver suas competências e habilidades, garantindo uma formação 

profissional sólida e abrangente. Esta visão procura ainda disseminar os 

conceitos de educação permanente e ação científica e criativa que o futuro 

profissional deve manter ao longo de sua carreira. 

Neste sentido, as atividades complementares do Curso de Psicologia 

atendem aos objetivos da formação integral, da flexibilização do currículo e da 

interdisciplinaridade na formação acadêmica, da ampliação da integração do 

corpo docente e discente e busca também inserir o aluno e o curso de Psicologia 

na realidade.  

Considerando ainda a flexibilização  curricular, possibilita ao aluno poder 

imprimir ritmo e direção ao seu curso em termos de opção de atividades 

acadêmicas na estruturação dos currículos, as atividades complementares são 

disponibilizadas frente ao estado de avanço e as projeções do mercado, 

oportunizando projetos de extensão no contra turno, com metodologias e 

cenários diversificados, procurando possibilitar acesso a diferentes metodologias 

e áreas de atuação.  

Os alunos realizam atividades complementares desde o início do curso, 

podendo optar dentre as diversas modalidades previstas encorajando assim o 

reconhecimento de habilidades e competências desenvolvidas fora do ambiente 

da escola. 

O Curso de Bacharelado em  Psicologia, contemplando o que define o fazer 

universitário, oferece atividades curriculares vinculadas ao ensino, à 

extensão e à pesquisa. A partir de uma perspectiva filosófica- educacional, 

defendendo a visão da indissociabilidade entre esses três pilares em uma 

desejada formação acadêmica, o curso, comprometido com a produção do 

conhecimento através da pesquisa, desenvolve com êxito sua tarefa pedagógica 
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de ensino e sua tarefa social de extensão, contribuindo para uma nova 

consciência e para a construção da cidadania.  

Neste sentido, além das atividades curriculares de sala de aula, procura-se 

incentivar a criação de mecanismos efetivos para o desenvolvimento do espírito 

de investigação em psicologia e para os problemas de nossa 

contemporaneidade. Os princípios que norteiam a matriz curricular do curso são: 

garantia de flexibilidade e de espaço para diversidade; ensino voltado para o 

rigor da formação; adequação às finalidades da formação do psicólogo.  

Quanto às atividades de extensão, o curso desenvolve projetos e 

organiza eventos como seminários, encontros, palestras, workshops, buscando 

atender os interesses dos acadêmicos, da psicologia como ciência. Procura-se 

ir ao encontro das necessidades da comunidade e atender as temáticas 

presentes nos Eixos de Formação, pretendendo integrar as diferentes áreas de 

conhecimento existente na Instituição.  

Quanto às atividades de pesquisa, os Eixos de Formação – Saúde e Social – 

estão estruturados em torno dos temas principais que reúnem os vários projetos 

de pesquisa e/ou extensão de acordo com suas especificidades e objetos de 

estudo.  

 
1.6. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 
 O instrumento orientador da ação educativa em sua totalidade é o 

currículo, o qual,  envolve o esforço permanente e complexo do grupo gestor na 

elaboração de significados sociais, culturais e políticos sobre o fenômeno 

educativo e a ação pedagógica de formar profissionais conscientes da sua 

participação como sujeitos sociais e cidadãos. A elaboração do currículo 

abrange crenças, princípios, valores, convicções e conhecimentos sobre a 

comunidade acadêmica, sobre o contexto científico, profissional e social, 

constituindo um compromisso político e pedagógico coletivo.   

 A abordagem Humanista valoriza as relações interpessoais e o crescimento 

que delas resulta em conexão com o desenvolvimento da personalidade, em 
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seus processos de construção e organização pessoal da realidade e da 

capacidade que o sujeito tem de atuar como pessoa integrada. 

 Destaca-se igualmente a condição psicológica e emocional do indivíduo e 

a preocupação com a sua orientação interna, com o desenvolvimento de como 

o sujeito se vê direcionado para a realidade individual e grupal. 

 A realidade é subjetiva, pois o ser humano reconstrói em si o mundo 

exterior a partir de sua percepção, dos estímulos e experiências atribuídas de 

significado. A experiência pessoal também é subjetiva; é o fundamento sobre o 

qual o conhecimento é construído, no decorrer do processo de "vir-a-ser" do 

indivíduo. 

 Para a Faculdade Herrero a educação é definida como processo dialético 

e coparticipativo de ensino-aprendizagem, no qual ocorre a apropriação ativa do 

saber com vistas à transformação social. Entende-se que o Ensino é o processo 

de disseminação e apreensão do conhecimento historicamente produzido pela 

sociedade.  

 O ensino permite levar o conhecimento produzido na academia para a 

comunidade, e o conhecimento produzido na comunidade para a academia. 

 Concebe-se que Educar é formar para o exercício da cidadania e para o 

trabalho. Reduzir a atividade educativa em treinamento técnico é amesquinhar o 

que ela tem de essencial: seu caráter formador. Por isso, ensinar não é transferir 

conhecimento, mas, ao contrário, é possibilitar que os estudantes apreendam o 

conhecimento historicamente construído e tornem-se também coprodutores 

desse conhecimento utilizando-os em benefício da sociedade. 

 Compreende-se que o Aprender é um processo de reflexão e indagação 

sobre o mundo, portanto não há ensino sem aprendizado. Aprender significa ir 

além da retenção do conhecimento - é a construção dele. Aprender não é estar 

em atitude contemplativa ou absorvente frente aos dados culturais da sociedade, 

mas sim estar envolvido na sua interpretação e produção. Parte-se da realidade 

para problematizar o conhecimento, envolvendo o professor e o estudante na 

tarefa de investigação que tem origem e/ou se destina à prática social e 
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profissional. Isso significa dizer que a metodologia do “aprender a aprender” é 

um caminho capaz de desenvolver as habilidades e competências necessárias 

à solução dos problemas advindos da constante mudança da sociedade. Tal 

metodologia deve levar a uma formação em que o estudante é sujeito ativo do 

processo de aprendizagem/ensino. A tarefa educativa é o resultado de um 

processo de produção humana, aquilo que só pode ser realizado na sua 

totalidade e complexidade entre pessoas em situações de interação e diálogo.  

Essa concepção filosófica organiza os saberes e os fazeres dos currículos 

para que não se perca a lógica dos objetivos educacionais e a coerência com a 

legislação de ensino superior. 

Os objetivos da elaboração curricular se fundamentam em conceitos 

filosóficos, psicológicos, pedagógicos emergentes de teorias sistêmicas, da 

auto-organização, da complexidade e da informática avançada que afetam as 

áreas mais próximas aos avanços científicos e tecnológicos (ASSMAN, 1998).  

BEHRENS (2005) explica que o paradigma inovador na ciência propõe que o 

homem seja visto como um ser indiviso, que haja uni dualidade  cérebro- espírito 

levando à reintegração sujeito-objeto. MORAES (1997), citado por BEHRENS 

(2009), cita que esse homem participa da construção do conhecimento não 

apenas com o uso do raciocínio e da percepção de mundo exterior, mas também 

de suas sensações, sentimentos, emoções e intuição para aprender. O ensino 

como produção de conhecimento propõe o envolvimento ou participação do 

aluno no processo educativo pela reflexão, ação, curiosidade, espírito crítico, 

questionamento. 

Como o ser humano se constitui no contexto das relações sociais das quais 

participa ativamente, sua ação pode modificar o meio que o cerca, tornando-o 

satisfatório às suas necessidades e enquanto transforma a realidade ele constrói 

a si mesmo no seio das relações sociais estabelecidas (LUCKESI, 1994). Assim, 

propõe CUNHA (1997) que a ação pedagógica que produz o conhecimento 

buscando formar um sujeito crítico e inovador precisa estimular a análise, a 

capacidade de compor e recompor dados, informações e argumentos instigando-

o a reconhecer a realidade e a refletir sobre ela. A ação humana exercida sobre 
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o ambiente natural e social possibilita ao ser humano compreender e descobrir 

o seu próprio modo de agir. É assim que a consciência amadurece e dá-se conta 

da própria limitação. Por esse processo de reflexão e ação o ser humano avança 

e se humaniza. 

Do ponto de vista pedagógico pode-se dizer que a ação prática dos sujeitos 

sobre a realidade desperta e desenvolve-lhes o entendimento, a capacidade de 

compreensão e a emergência de níveis de abstração cada vez mais complexos 

(LUCKESI, 1994). Mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou 

identificar símbolos, estar formado para a vida, num mundo como o atual, de tão 

rápidas transformações e de tão difíceis contradições, significa saber se informar 

se comunicar, argumentar, compreender e agir, enfrentar problemas de qualquer 

natureza, participar socialmente, de forma prática e solidária, ser capaz de 

elaborar críticas ou propostas e, especialmente, adquirir uma atitude de 

permanente aprendizado. 

Para BEHRENS (2009) o resgate do ser humano em sua totalidade, 

considerando o homem com suas inteligências múltiplas, leva à formação de um 

profissional humano, ético e sensível. Nesse enfoque, pensar sobre currículo e 

sobre a construção do conhecimento implica em “produzir novas possibilidades 

de uma educação comprometida com uma sociedade mais humana” (ZOTTI, 

2004, ). A educação deve ser tomada como um processo intencional de 

promoção de mudanças compreendendo toda intervenção que ambicione 

favorecer o desenvolvimento positivo de um sujeito e da sociedade. Educar é 

fazer emergir vivências do processo de conhecimento. 

Uma das finalidades da Faculdade Herrero como instituição educativa, de 

ensino superior, está em contribuir de forma efetiva na promoção do espírito 

comunitário, da cidadania, para que os egressos tenham condições de atuar, 

consciente e eficazmente no desempenho de suas profissões. Tem por princípio 

educar para um exercício profissional fortemente comprometido com a 

sociedade, principalmente naquilo que se refere à promoção da qualidade 

de vida e saúde da população, bem como, apoiar as questões voltadas à 

qualidade ambiental e ao respeito à natureza.  
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A proposta pedagógica institucional da Faculdade Herrero, sustentada na 

legislação educacional vigente, nos valores emanados da mantenedora e nos 

seus princípios educacionais, visa educar para um exercício profissional 

fortemente comprometido com a sociedade no que se refere à qualidade de vida 

e saúde da população, às questões voltadas para o atendimento das 

necessidades sociais pela contribuição das ciências da saúde.  

A partir da reforma Sanitária ficou demonstrado a necessidade da formação 

de profissionais de saúde capazes de atuar num sistema de saúde equitativo e 

com forte participação social contribuindo para que a saúde possa ser direito de 

todos. Deseja-se formar sujeitos capazes de produzir conhecimentos e 

prestação de serviços voltados para necessidades humanas e sociais 

(DELLAROZA, 2003). AVANZINI, citado por HADJI (2001), define a formação 

como uma atividade desenvolvida com o propósito de conferir ao sujeito formado 

uma competência para uma atividade social precisa. Formar é procurar uma 

forma que, às vezes, propõe-se como modelo, mas que também é uma forma a 

descobrir ou a construir. 

Para o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 09/2001 - CNE/CP, 

artigo 2.3.6, p. 49, a competência profissional é justamente, a capacidade de 

criar soluções apropriadas a cada uma das diferentes situações complexas e 

singulares que enfrenta. Segundo as DCN (2001) a formação deve priorizar não 

apenas o cognitivo, mas o desenvolvimento e incorporação de qualidades 

técnicas e humanísticas fazendo com que o graduado seja: 

 Capaz de trabalhar em conjunto com outros profissionais da área de 

saúde; 

 Conhecedor privilegiado dos problemas locais de saúde; 

 Apto a intervir no processo de desenvolvimento, propondo e realizando 

medidas de caráter preventivo; 

 Apto para o mercado de trabalho; 

 Preparado para acompanhar o avanço técnico científico; 



 

 

 

65 

 

 Capaz de valorizar prioritariamente as necessidades de saúde da 

população, com foco na ação preventiva, dentro de uma visão integral e 

de valores éticos e culturais. 

A formação deve, conforme as DCN, dotar o profissional da saúde de 

competências e habilidades gerais tais como: I) atenção à saúde; II) tomada 

de decisões; III) comunicação; IV) liderança; V) administração e 

gerenciamento; VI) educação permanente (DCN, 2001). 

A formação superior de profissionais para a saúde, por ter uma perspectiva 

social compromissada com a melhoria da saúde e com a qualidade de vida da 

comunidade requer das instituições formadoras o dever da oferta de um ensino 

de qualidade. Um ensino de qualidade geralmente tem como eixo uma formação 

humana e profissional pela democratização do conhecimento, pela emancipação 

humana, pela intervenção propositiva e construtiva da realidade. A esta 

orientação política se acrescenta a necessidade de educar em atitudes e valores 

humanísticos capazes de proporcionar a transcendência dos educandos , tanto 

para a vida pessoal como social. 

As DCN apontam focos importantes para observação na organização dos 

currículos tais como: 

 Incentivo a uma sólida formação geral para que o futuro graduado possa 

vir superar os desafios de renovadas condições do exercício profissional 

e de produção do conhecimento; 

 Fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando a 

pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a participação 

em atividades de extensão. No que se refere à articulação entre teoria e 

prática, o princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma 

reflexão e toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se 

materialize. Esse princípio é operacional e sua aplicação não exige uma 

resposta definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou a prática - deve ter 

prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na 

formação. 

 Articulação entre a educação superior e os sistemas de saúde. 
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 O modelo pedagógico da proposta curricular deve ter o aluno como sujeito 

da aprendizagem e o professor como facilitador e mediador do processo 

de ensino aprendizagem, sugerindo a inversão da sequência clássica 

teoria/prática caracterizando que o conhecimento é construído a partir da 

articulação ação/reflexão/ação. 

 

O curso de Psicologia da Faculdade Herrero, na sua concepção e organização 

curricular, contempla o PDI, PPI e as DCN dos cursos de graduação na área da 

saúde. O currículo foi estruturado após a análise do contexto da instituição na 

qual seria implantado, voltado para a formação de profissionais da área da 

saúde, atendendo as questões de saúde de um determinado grupo social.  

Optou-se em organizar uma estrutura curricular em Psicologia que viesse 

consolidar os eixos norteadores de formação do curso, que são: Saúde e 

Social. O currículo do curso de Psicologia concentra as ações e aspirações do 

ato educativo dentro da concepção filosófica da instituição, bem como o 

desenvolvimento de valores, conhecimentos e competências, com princípios 

éticos políticos e ideológicos para uma sociedade em constante mudança. 

                      A formação em psicologia exige que a proposta do curso articule 

conhecimentos, habilidades e competências em torno dos seguintes eixos 

estruturantes: 

Tabela demonstrativa eixos estruturantes e disciplinas do Curso de 

Bacharelado em Psicologia 

 

A ) Fundamentos epistemológicos e históricos 

 

Disciplinas Período C H 

Abordagens Filosóficas 1º 40 

Processos Psicológicos Básicos I 1º 40 

Fundamentos da Análise do Comportamento 1º 40 

Fundamentos da Psicologia Psicodinâmica 2º 40 
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Epistemologia da Psicologia 2º 40 

Processos Psicológicos Básicos II 2º 40 

Fundamentos da Psicologia Humanista Existencial 3º 40 

Ética e Práticas Profissionais I 9º 40 

Ética e Práticas Profissionais II 10º 40 

                                                                                 Total 9 disciplinas 360 

 

 

 

 

 

 

B ) Fundamentos teóricos- metodológicos 

 

Disciplinas Período C H 

Metodologia do Trabalho Acadêmico 1º 40 

Metodologia Científica 2º 40 

Estatística Aplicada a Psicologia 3º 40 

Metodologia da Pesquisa I 8º 40 

Metodologia da Pesquisa II 9º 40 

Trabalho de Conclusão de Curso 10º 60 

                                                                                      Total 6 disciplinas 260 

 

 

 

C ) Procedimentos de investigação científica e a prática profissional 

 

Disciplinas Período C H 
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Técnicas de Exames Psicológico I 3º 40 

Análise Experimental do Comportamento I 3º 80 

Epidemiologia 3º 60 

Técnicas de Exames Psicológicos II 4º 40 

Análise Experimental do Comportamento II 4º 80 

Tópicos Especiais em Psicologia II - Análise Funcional 6º 40 

                                                                                          Total 6 disciplinas 340 

 

 

 

 

D ) Fenômenos e Processos Psicológicos 

 

Disciplinas Período C H 

Psicologia Social 1º 40 

Psicologia do Desenvolvimento I 1º 40 

Habilidades Sociais 2º 60 

Psicologia do Desenvolvimento II 2º 40 

Psicologia do Desenvolvimento III 3º 40 

Psicologia da Personalidade I 4º 40 

Psicologia Desenvolvimento IV 5º 40 

Psicologia da Personalidade II 5º 40 

Psicologia da personalidade III 6º 40 

Teorias e Técnicas Sistêmicas 6º 40 

                                                                                Total 10 disciplinas 420 
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E ) interfaces com campos afins do conhecimento 

 

Disciplinas Período C H 

Anatomia Aplicada a Psicologia 1º 80 

Biologia e Genética Aplicada a Psicologia 1º 40 

Neuroanatomia Aplicada a Psicologia 2º 80 

Neurofisiologia Aplicada a Psicologia 3º 60 

Psicofarmacologia 4º 40 

Psicopatologia I 4º 40 

Neuropsicologia 5º 80 

Tópicos Especiais em Psicologia I - Necessidades 

Especiais 
4º 40 

Psicopatologia II 5º 60 

Psicopatologia Infantil 6º 40 

Psicologia Forense 6º 40 

Psicoterapia Infantil 7º 40 

Psicologia da Saúde I 7º 40 

Psicologia Social Comunitária 7º 40 

Tópicos Especiais em Psicologia  III  - Abuso Sexual 7º 40 

Terapia Analítico Comportamental I 7º 40 

Terapia Analítico Comportamental II 8º 40 

Psicologia 
Cognitivo- comportamental 

8º 40 

Coaching de Carreira 8º 40 

Psicologia das Emergências e Desastres 7º 40 

Psicologia da Saúde II 8º 40 

Atividade Complementar 1º2º3º4º 120 
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5º6º7º8º 

                                                                                Total 20 1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

F ) Praticas profissionais 

 

Disciplinas Período C H 

Políticas de Saúde 2º 40 

Projeto Interdisciplinar I 2º 60 

Competências Interpessoais no Trabalho 4º 40 

Gestão de Política e Serviços de Saúde 4º 40 

Projeto Interdisciplinar II 4º 60 

Estágio do Núcleo Básico I 5º 40 

Psicologia das Organizações-  Escolar e Educacional I 5º 40 

Psicologia das Organizações -  Trabalho 5º 40 

Dinâmica de Grupo e Relações Humanas I 5º 40 

Psicologia das Organizações - Escolar e Educacional II 6º 40 

Dinâmica de Grupo e Relações Humanas II 6º 40 

Projeto Interdisciplinar III 6º 60 

Estágio do Núcleo Básico II 6º 40 

Estágio do Núcleo Específico I - Saúde/Social 7º 40 
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Psicologia Aplicada as Organizações  I - Trabalho 7º 60 

Orientação Vocacional e Profissional 7º 40 

Psicoterapia Infantil 7º 40 

Psicologia e Políticas Públicas 8º 40 

Projeto Interdisciplinar IV 8º 60 

Psicologia Aplicada as Organizações II  Trabalho 8º 60 

Estágio do Núcleo Específico II - Saúde/Social 8º 40 

Psicologia Clínica 9º 40 

Estágio Núcleo Específico III - Saúde 9º 110 

Estágio Núcleo Específico III - Social 9º 110 

Terapia Sexual 10º 60 

Estágio Núcleo Específico IV - Saúde 10º 110 

Estágio Núcleo Específico IV -  Social 10º 110 

                                                                                  Total 27 1500 

 

 

 

 

 

 

Abaixo apresentamos o resumo do quadro anterior. 

 

 

Eixos estruturantes Número de 

disciplinas 

C H 

A ) Fundamentos epistemológicos e históricos 7 360 

B ) Fundamentos teóricos- metodológicos 6 260 
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C ) Procedimentos de investigação científica e a prática 

profissional 

6 340 

D ) Fenômenos e processos psicológicos 10 420 

E ) interfaces com campos afins do conhecimento 20 1120 

F ) Praticas profissionais 27 1500 

                                                                                                    Total 76 disciplinas 4000 

 

 

A organização curricular do curso de psicologia norteia a seleção 

intencional de saberes e conhecimentos para a participação consciente do futuro 

profissional nesta sociedade. Ao mesmo tempo, considera o aluno como ser 

integrado neste contexto. Os objetivos da elaboração curricular se fundamentam 

no paradigma da participação ativa do aluno na construção do conhecimento, 

como sujeito cognocente. O aluno não permanece apenas como receptor 

passivo da informação, mas torna-se o sujeito que interfere na construção e 

mudança deste conhecimento. Provocado pela realidade concreta e mobilizado 

pelos desafios contemporâneos, o aluno mobiliza-se pelos questionamentos, 

desafios, reflexões, espírito crítico e criatividade, participando ativamente no 

contexto que o cerca e nas relações interpessoais vivenciadas.  

Em nosso curso o processo pedagógico ocorrera pela prática vivencial nos 

estágios, que desperta no futuro profissional o movimento de busca do novo, da 

compreensão das necessidades, resolução de problemas e emergências sociais 

e psicológicas, possibilitando a formação de um profissional humano ético e 

sensível. Este profissional também estará sendo preparado para o entendimento 

das questões emergentes e emergências da sociedade tais como: atenção as 

políticas voltadas a educação ambiental, direitos humanos, e educação 

para as relações étnico raciais. Estes conteúdos serão apresentados em 

diferentes momentos da matriz Curricular ao longo do curso. 

A matriz curricular deste curso é, pois, parte integrante de um Projeto 

Político-Pedagógico. Sua construção é compreendida não como enumeração de 

disciplinas, mas como estabelecimento de um campo de questionamento de 
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temas relevantes, propício ao amadurecimento intelectual e motivador para a 

prática profissional. As diferentes atividades de ensino-aprendizagem têm a 

finalidade de orientar a formação do aluno, protagonista principal, no seu 

processo de formação.  

Esta matriz curricular incentiva a aquisição e assimilação de conhecimentos 

de forma interdisciplinar fortalecendo a articulação da teoria prática, valorizando 

a pesquisa como exercício acadêmico, tanto quanto a monitoria, os estágios, as 

atividades complementares e a participação em atividades de extensão. Sua 

sustentação depende não apenas de fidelidade à legislação em vigor, mas 

também de um plano de desenvolvimento de habilidades intelectuais e práticas, 

esperadas no perfil do egresso.  

O entendimento sobre interdisciplinaridade remete a necessidade de 

articular diferentes disciplinas que são apresentadas de forma simultânea e que 

vão gradativamente ampliando os conhecimentos em um determinado tema. A 

partir desta articulação teórica há a uma viabilização de experiências práticas 

resultando na relação teoria prática, podendo em algumas situações, possibilitar 

atividades acadêmicas de pesquisa.  

Desta forma, a avaliação continuada da estrutura curricular é essencial e 

passa a ser um caminho de mão dupla. Ao mesmo tempo em que se volta para 

o aluno, também direciona a qualidade do curso em formar um profissional que 

atenda a demanda do mercado. Por isso, o processo avaliativo se estabelece 

em diferentes níveis e contextos. Quando se volta para o aluno tem caráter 

ipsativo, analisando suas iniciativas e ações. Quando considera a qualidade do 

currículo oferecido, a análise da conformidade da teoria prática permite que 

constantemente os professores do Núcleo Estruturante reformulem a estrutura 

curricular proposta.   

A Coordenação de curso, o Colegiado e o NDE são responsáveis pela 

execução, pelo acompanhamento e pela revisão/atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso. 
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           A Faculdade Herrero tem como compromisso criar condições para que o 

estudante de psicologia ingresse em um processo formativo cumulativo, 

integrador, interdependente e crítico-histórico, em termos de conhecimentos, 

habilidades e competências, considerados necessários à sua capacitação e 

preparação, de tal modo que estejam habilitados para o desenvolvimento dos 

diferentes fazeres/práticas psicológicos, caracterizado por uma postura ética 

comprometida com a cidadania.  

           Em coerência às proposições das Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Bacharelado em  Psicologia, a estrutura de funcionamento pedagógico do Curso 

de Psicologia da Faculdade Herrero está comprometida com:  

a. Propiciar uma formação generalista, crítica e reflexiva “desenvolvendo 

um forte compromisso com a perspectiva científica e com o exercício da 

cidadania, que assegure rigorosa postura ética” (Documento das 

Diretrizes, p. 4);  

b. Ampliar a visão a respeito dos fenômenos psicológicos em termos de 

uma compreensão da construção social e histórica dos mesmos, 

evitando visões psicologizantes e reducionistas;  

c. Capacitar, metodológica e cientificamente, o profissional para lidar com 

os impactos sociais e os aspectos inovadores e mutantes da 

realidade investigada e/ou objeto de atuação profissional, ultrapassando 

a mera capacitação técnica e instrumental;  

d. Criar condições para a apropriação e construção de um saber 

psicológico crítico, reflexivo e afeito à realidade social concreta, 

permitindo o encontro de alternativas para os problemas identificados, 

contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia. 

 

                Neste sentido, o Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade 

Herrero tem como finalidade que o profissional obtenha condições de conhecer 

e diagnosticar cientificamente as diferentes situações problemáticas ligadas aos 

fenômenos psicológicos, elaborando propostas de intervenção e/ou 

enfrentamento dos mesmos. Espera-se que o profissional incorpore à sua 

atuação as etapas necessárias para o processo de produção de conhecimento 
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psicológico científico. Desta forma, as disciplinas, os conteúdos e as atividades 

estão dirigidos à formação generalista, integradora e interdisciplinar, visando o 

encontro de alternativas para problemas concretos, extrapolando a visão 

meramente reducionista e individualizante. Para isto, o estudante passará, 

cumulativa e gradativamente ao longo das séries, por um processo formativo 

contemplando os três eixos indicados nas Diretrizes Curriculares para o 

Curso (DCN) de bacharelado em Psicologia, em que serão exigidas: 

1. Habilidades e competências relativas ao processo de ensino: 

aprendizagem de categorias conceituais básicas e específicas, e treino 

em metodologias de pesquisa quantitativa e qualitativa; 

2. Habilidades e competências relativas ao processo de pesquisa:  

utilização e seleção de técnicas e metodologias, desenvolvimento de 

processos de sistematização e análise das informações obtidas; e 

3. Habilidades e competências relativas ao processo de diagnóstico 

situacional e/ou intervenção: elaboração e desenvolvimento de 

propostas de intervenção, em diferentes áreas, destinadas à resolução 

e/ou enfrentamento de problemas vividos pela comunidade. 

 

 

 

 

           Ao final da sua formação o aluno estará desempenhando práticas 

profissionais cujos conteúdos teórico-metodológicos foram sendo adquiridos ao 

longo dos quatro primeiros anos do curso. 

Estas práticas profissionais referem-se as atividades de estágio de 

formação em psicologia, no que se denominou de Eixos de Formação em 

Psicologia.  São oferecidos aos alunos dois Eixos de Formação: Eixo 1: 

Saúde e Eixo 2: Social. 
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EIXOS DE FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 Eixo 1 Eixo 2 

 Saúde Social 

Ênfases 

Curriculares 

 Processos de 
Prevenção e Promoção na 
Saúde 

 Processos Clínicos 

 Processos Educativos  

 Processos de Gestão 

Áreas de Estágio 

Profissionalizante 

em Psicologia 

 Psicologia da 

Saúde 

 Psicologia Clínica 

 Psicologia das Organizações 

(Escolas, Empresas, Ongs) 

 Psicologia Social Comunitária        

 

 

 

O EIXO SAÚDE contempla as DCN quanto às ênfases nas suas 

competências:  

 Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde – 

pretende garantir o desenvolvimento de competências que possibilitem ações 

que promovam saúde e qualidade de vida aos indivíduos e grupos sociais.  

 Psicologia e Processos Clínicos - pretende garantir a concentração no 

desenvolvimento de competências direcionadas ao trabalho de diagnóstico, 

aconselhamento e estratégicas clínicas, em distintos contextos, pautados pela 

ética. 
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O EIXO SOCIAL contempla as DCN quanto às ênfases nas suas 

competências:  

 Psicologia e Processos Educativos - pretende garantir o 

desenvolvimento de competências necessárias ao trabalho com foco no 

processo de diagnóstico, planejamento e procedimentos que envolvam a 

educação, o ensino e a aprendizagem e as necessidades detectadas em 

distintos contextos. 

 Psicologia e Processos de Gestão: concentra-se no desenvolvimento 

de competências necessárias para atuar em diferentes organizações e 

instituições, diagnosticando, planejando e intervindo em processos de melhoria 

da gestão organizacional. 

 

A formação final do profissional ocorre em duas (2) áreas obrigatórias 

(eixos: saúde e social), das ênfases curriculares ofertadas. Portanto o estágio 

deverá ocorrer em duas áreas pertencentes, cada uma a um dos eixos ofertados. 

Além disso, o aluno desenvolverá um exercício acadêmico – o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). 

 

EIXO 1    FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA – SAÚDE 

 Neste Eixo estão envolvidas as seguintes áreas de formação profissional: 

Psicologia da Saúde e Psicologia Clínica. 

1. ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA DA SAÚDE. 

Nesta área o desenvolvimento das atividades implica na formação de um 

profissional capacitado a realizar atividades de prevenção, intervenção e 

promoção da saúde. Neste meio, o futuro profissional poderá desenvolver várias 

formas de atuação, identificando as necessidades, realizando o diagnóstico e 

elaborando um plano de intervenção. Tais ações se voltam para a resolução dos 

problemas relativos aos processos de compreensão da relação doença X saúde, 

em diferentes contextos e em múltiplas equipes multiprofissionais. 
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O futuro profissional da psicologia deverá adquirir uma compreensão ética 

e comprometida com os problemas desta realidade, que garanta a especificidade 

da sua prática profissional, além da possibilidade de produção de conhecimento 

relativo aos fenômenos investigados. A complexidade desta área aponta 

também para a necessidade do aluno analisar e empregar metodologias 

adequadas para lidar com as questões psicológicas, humanas e sociais 

envolvidas no processo de adoecimento. A participação em trabalhos de equipes 

interdisciplinares, com os demais profissionais do campo da saúde, remete o 

processo formativo para a resolução de dificuldades geradas entre profissionais 

de diferentes áreas de atuação; para a formação e treinamento da própria equipe 

implicada na relação com o paciente/usuário de serviços de saúde; e, para o 

desenvolvimento de propostas/projetos integrados de atuação interdisciplinar. A 

tríade, paciente /contexto de tratamento/ família, gera um terreno de forças e 

necessidades que se constitui em um campo rico para a atuação do profissional 

de psicologia, objetivando-se que o conhecimento gradativamente, adquirido no 

curso, habilite o futuro profissional para identificar os procedimentos 

metodológicos adequados às situações, gerando uma análise e reflexão crítica, 

voltados ao fortalecimento da qualidade de vida e cidadania. 

A sociedade contemporânea delega à instituição a responsabilidade pela 

reabilitação da saúde, fruto da violência e de todas as ocorrências de vida do ser 

humano. Portanto torna-se um lugar ideal para o aluno refletir as questões da 

sociedade relacionadas à saúde e à doença, remetendo, a este lugar, a 

oportunidade de construção para trabalhar na direção da prevenção em saúde. 

A Faculdade Herrero conta em sua estrutura administrativa e funcional, 

sendo um espaço “aberto” para o estudo, pesquisa e desenvolvimento de 

atividades ligadas aos processos psicossociais e psicológicos determinantes das 

seleções saúde-doença, pois, frequentemente, tem se observado uma contínua 

demanda aos trabalhos do profissional de psicologia, tanto por parte da clientela, 

como dos climas profissionais da área da saúde.  

O perfil do profissional esperado na formação desta instituição além de 

generalista e criticamente comprometido com a realidade de saúde e social, 
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também exige o desenvolvimento de habilidades e competências específicas 

para esta área. Assim, na Área de Psicologia da Saúde, espera-se que o aluno 

tenha como habilidades e competências:  

 Identificar e comparar as diferentes produções teóricas e metodológicas 

existentes na área da saúde e campos afins, analisando criticamente as 

características intrínsecas à formação para uma prática psicológica 

voltada à promoção da saúde; 

 Identificar e analisar situações do contexto de atendimento à saude e dos 

processos ligados ao binômio saúde-doença pertinentes à atuação nesta 

área; 

 Diagnosticar as problemáticas encontradas, empregando para isso 

categorias conceituais específicas e de áreas afins; 

 Analisar e selecionar instrumentais metodológicos coerentes ao 

diagnóstico; 

 Elaborar projetos e propor intervenções relativas às problemáticas atuar 

em equipes inter e multiprofissionais, estabelecendo campos comuns de 

discussão e produção de conhecimento na área da saúde; 

 Desenvolver práticas psicológicas em contextos de atendimento à saúde, 

institucionais e grupais, analisando os fatores facilitadores e 

obstaculizadores do desenvolvimento de práticas interprofissionais; 

 Atualizar conhecimentos e metodologias para o enfrentamento dos 

desafios contemporâneos e dos problemas gerados pelas diferentes 

formas de adoecimento psicossocial, expressados nas situações relativas 

ao binômio saúde-doença; 

 Elaborar, desenvolver e confeccionar relatórios de pesquisa e/ou 

intervenção, dentro dos critérios da produção de conhecimento científico, 

estabelecendo as intersecções com outros campos disciplinares; 
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 Apresentar, de maneira clara e adequada, e discutir publicamente os 

resultados obtidos no processo de pesquisa e/ou intervenção, junto às 

equipes multiprofissionais e aos grupos envolvidos; 

 Desenvolver uma postura crítica e ética, comprometida com a cidadania, 

formação profissional e construção do conhecimento. 

 

2. ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

A constatação e identificação das dificuldades do ser humano, relacionadas 

aos processos psicológicos individuais e relacionais, constituem-se em campo 

de atuação profissional específico. O indivíduo em confronto com suas próprias 

necessidades e com as exigências dos diversos contextos nos quais está 

inserido depara-se com conflitos e angústias, e sem compreensão clara dos 

processos psicológicos e comportamentais envolvidos em seu quadro clínico de 

saúde/doença, encontram no acompanhamento e atendimento clínico em 

Psicologia, resultados terapêuticos que o ajudam a potencializar suas 

habilidades e competências para trabalhar suas questões pessoais de vida e 

trabalho.   

A área de psicologia clínica do curso é permeada desta visão, onde não só 

o aluno tem a oportunidade de vivenciar esta realidade durante seu processo de 

formação, bem como a comunidade pode se beneficiar desta modalidade de 

atendimento. O trabalho desenvolvido nesta área permite que o ensino de 

pesquisa e extensão vinculados, possa ser exercido uma vez que o trabalho é 

supervisionado por profissionais reconhecidamente atuantes na área. 

Na área de Psicologia Clínica o estagiário deve ser capaz de, ao receber o 

cliente, saber ouvir, diagnosticar e estabelecer propostas de intervenção, realizar 

encaminhamentos para profissionais de áreas afins, sempre que se fizer 

necessário. O cliente desta área é a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, 

em atendimento individual ou em grupo e/ou família. 
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Estes atendimentos serão realizados no Serviço de Psicologia, que tem 

como concepção o atendimento interdisciplinar. No âmbito dos serviços, serão 

ofertados atendimentos clínicos para as populações indicadas, bem como os 

atendimentos especializados em Psicologia Clínica com atendimento individual, 

de família e de casais, Psicopedagogia e Psicologia Forense. O serviço poderá 

ofertar também Orientação vocacional, coaching de carreira. O estagiário de 

psicologia no decorrer do curso já terá entrado em contato com as diferentes 

abordagens da psicologia e fará os atendimentos na abordagem em que vem 

aprofundando seus estudos e em que estará mais bem instrumentado, 

encontrando maior segurança para exercer a sua prática. 

Esta equipe com o trabalho integrado na área da saúde desenvolve 

projetos de apoio a grupos com a mesma problemática, permitindo que a 

comunidade se beneficie com atendimento e acompanhamento e o aluno tendo 

como benefício a experiência da dinâmica do trabalho interdisciplinar. Aprender 

a trabalhar em grupo exige efetivamente o trabalho em grupo. 

No desenvolvimento desta atividade quer de intervenção individual ou 

grupal o aluno estará se baseando em abordagem teórica adquirida durante o 

processo de sua formação, encontrando-se estrategicamente treinado nas 

habilidades e competências necessárias a sua formação integral. O 

desenvolvimento deste trabalho é permeado pelos resultados obtidos no ensino 

e pesquisa. 

No processo de formação na área de Psicologia Clínica, exigem-se como 

habilidades e competências que o aluno: 

 Identifique e compare as diferentes produções teóricas e metodológicas 

existentes na área da Psicologia Clínica e campos afins, analisando 

criticamente as características intrínsecas das abordagens psicológicas e 

sua prática clínica, visando a promoção da saúde;  

 Utilize recursos teóricos, metodológicos, bibliográficos, informacionais 

(eletrônicos) para fundamentar o entendimento das problemáticas da 

demanda do trabalho clínico; 

 Diagnostique as problemáticas encontradas; 
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 Selecione instrumentos e recursos metodológicos compatíveis ao 

diagnóstico; 

 Elabore planos de ação, empregando instrumentos compatíveis, 

propondo meios de avaliação dos resultados; 

 Atue em equipes inter e multiprofissionais estabelecendo campos de 

discussão e produção de conhecimento na área de saúde/ psicologia 

clínica; 

 Desenvolva práticas psicológicas em contextos individuais e grupais, 

dirigidas à promoção da qualidade de vida e prevenção de fatores 

problemáticos; 

 Atualize conhecimentos e metodologias para o enfrentamento dos 

problemas e desafios contemporâneos, materializados no 

comportamento do indivíduo e das relações humanas; 

 Elabore, desenvolva e confeccione relatórios de pesquisa e/ou 

intervenção, dentro dos critérios da produção de conhecimento científico 

na área específica e nas áreas afins; 

 Apresente, de maneira clara e adequada, e discuta publicamente os 

resultados obtidos no processo de pesquisa e/ou intervenção; 

 Desenvolva uma postura crítica e ética, comprometida com a cidadania, 

formação profissional e construção do conhecimento 
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EIXO 2      FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA – SOCIAL 

 

   Neste Eixo estão envolvidas as seguintes áreas de Formação 

Profissional:  Psicologia Social Comunitária e Psicologia das Organizações. 

1. ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA SOCIAL 

COMUNITÁRIA 

O desenvolvimento da Área de Psicologia Social Comunitária, nos cursos 

de Psicologia em nosso país, vem ao encontro de um movimento que está 

acontecendo há alguns anos, em especial na última década, em que as 

demandas e problemáticas sociais têm exigido uma prática do profissional de 

psicologia dirigida a uma compreensão generalista, histórica e crítica dos 

fenômenos e processos psicossociais que interferem nas relações cotidianas do 

indivíduo (FREITAS, 1998, 1999; MONTERO, 1994).  Tal movimento tem se 

expressado em vários trabalhos de investigação e formação profissional, em que 

diferentes cursos de psicologia, em particular no continente latino americano, 

voltaram-se, desde os anos 60 e 70, para uma reformulação nos fundamentos 

teórico-metodológicos, seja redefinindo e/ou alterando os modelos tradicionais 

em psicologia, seja construindo novos paradigmas de compreensão dos 

fenômenos psicológicos. Este processo de redefinição teve como preocupação 

contribuir para a capacitação de profissionais comprometidos com a realização 

de propostas de investigação, voltadas para a análise e compreensão dos 

processos psicossociais, de tal modo que projetos de intervenção e/ou atuação 

pudessem ser desenvolvidos com vistas à melhoria das condições de vida das 

pessoas, nos mais diferentes contextos comunitários e institucionais 

(MONTERO, 1994; WIESENFELD, 1995; FREITAS, 1998).  

Observam-se contínuas mudanças nos cenários das políticas públicas 

brasileiras, e, no bojo dessas novas configurações, um crescimento das 

possibilidades de atuação do psicólogo no campo público do bem-estar social e 

comunitário (YAMAMOTO, 2008). A demanda emergente nos serviços de 

assistência social constitui um dos maiores espaços destinados a psicólogos, 

por exemplo, nas equipes dos Centros de Referência da Assistência Social 
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(CRAS) - unidades públicas estatais responsáveis, pela execução dos 

programas, projetos e serviços da Proteção Social Básica (BRASIL, 2005 ). 

Atualmente a atuação do psicólogo em relação à psicologia comunitária é 

com certeza muito diferente se comparada com décadas atrás. A ação do 

psicólogo neste campo compreende a coexistência com vários trabalhos. Pode-

se destacar que os trabalhos desenvolvidos em comunidade perderam seu 

caráter de clandestinidade, diminuíram as dificuldades quanto à aceitabilidade 

ou permissividade do trabalho, aumentando as condições para se efetuar 

reflexões e análises sobre os aspectos intrínsecos a essa prática. Segundo REIS 

(2011), houve um aumento significativo dos apelos, por parte do Estado, para 

uma maior participação junto à sociedade e às suas problemáticas. 

Institucionalizou-se o espaço para a atuação do psicólogo junto aos diversos 

setores e segmentos da população.  

O psicólogo pode atuar através de trabalho com equipes multidisciplinares 

que estabelecem procedimentos práticos de acordo com a demanda social e 

possibilidades de ação, em reuniões com os moradores para análise das 

necessidades e possíveis soluções, inclusive com o incentivo à formação de 

grupos de autogestão e à formação de recursos humanos da própria 

comunidade, com propostas de atividades específicas. Neste sentido, o 

psicólogo atua mais como um analista-facilitador, que como um profissional que 

toma as iniciativas de solucionar os problemas, possibilitando assim que o sujeito 

social seja visto como produtor da cultura e das metodologias de 

desenvolvimento da consciência, proporcionando assim a tentativa de 

construção de um novo paradigma para a compreensão dos fenômenos 

psicossociais que se materializam e adquirem sua significação, em uma 

perspectiva micro e macroestrutural. 

             A abrangência da área em termos de possibilidades para a formação e 

atuação profissionais deve ser tal que possibilite o desenvolvimento de 

conhecimentos teóricos e metodológicos, que preparem o aluno para inserir-se 

em práticas cotidianas grupais, trabalhando com diferentes necessidades do 

homem no seu dia a dia. As propostas de intervenção psicossocial em 
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comunidade devem acontecer em diferentes locais, junto a diversos setores e 

segmentos da sociedade civil, organizados ou não em entidades 

representativas, formais ou informais. Os locais onde as práticas de intervenção 

psicossocial podem ser desenvolvidas no curso constituem-se em centros de 

prestação/oferecimento de serviços da comunidade e de instituições públicas e 

privadas, prioritariamente ligados à saúde e à educação, atendendo 

preferencialmente uma população de baixa renda econômica na região 

metropolitana de Curitiba.  Estes espaços permitem a integração entre as áreas 

das Organizações, Psicologia da Saúde e Psicologia Social Comunitária.  

Isto exige que, durante a sua formação, o futuro profissional desenvolva 

habilidades e competências relativas às diferenças formas de detecção e 

produção do conhecimento científico, aos modos de captar e analisar os 

fenômenos a serem investigados, aos recursos necessários para a realização de 

diagnósticos situacionais, à elaboração de propostas de intervenção psicossocial 

e à análise das estratégias utilizadas e resultados obtidos, junto aos diferentes 

grupos comunitários e institucionais.  

No processo de formação para a Área de Psicologia Social Comunitária, 

encontramos como habilidades e competências exigidas que o aluno: 

 Identifique e compare as diferentes teorias e metodologias empregadas 

nos contextos comunitários; 

 Utilize recursos teóricos, metodológicos, bibliográficos, estatísticos, 

informacionais (eletrônicos) para a identificação e seleção de problemas 

pertinentes às redes de relações comunitárias; 

 Compare as diferentes metodologias empregadas na área; 

 Desenvolva posturas (éticas e científicas) ligadas ao processo de contato 

e inserção em contextos comunitários; 

 Maneje adequadamente metodologias de investigação em contexto 

natural e comunitário; 

 Diagnostique as problemáticas encontradas; 

 Selecione instrumentos e recursos metodológicos compatíveis ao 

diagnóstico; 
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 Elabore propostas de intervenção psicossocial em comunidade, 

empregando instrumentos compatíveis, e propondo meios de avaliação e 

acompanhamento da intervenção; 

 Atue em equipes inter e multiprofissionais; 

 Desenvolva práticas psicossociais em contextos grupais, comunitários e 

institucionais, dirigidas à promoção da qualidade de vida e ao 

enfrentamento dos problemas psicossociais; 

 Atualize conhecimentos e metodologias para o enfrentamento dos 

problemas e desafios contemporâneos, vivenciados nas redes 

comunitárias de convivência; 

 Elabore, desenvolva e confeccione relatórios de pesquisa e intervenção, 

dentro dos critérios da produção de conhecimento científico na área 

específica e nas áreas afins e do comprometimento com os grupos 

comunitários e institucionais envolvidos; 

 Apresente, de maneira clara e adequada, e discuta publicamente os 

resultados obtidos no processo de pesquisa e/ou intervenção, para a 

comunidade científica e para os grupos comunitários implicados no 

processo de investigação/intervenção; 

 Desenvolva uma postura crítica e ética, comprometida com a cidadania, 

formação profissional e construção do conhecimento. 

 

2. ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA DAS 

ORGANIZAÇÕES 

Nas organizações voltadas a educação esta concepção implica a 

formação de um profissional capacitado a realizar trabalhos de diagnóstico da 

situação e contexto escolar e educacional, voltados para a proposição de 

alternativas de ação destinadas à resolução dos problemas relativos a: situações 

de ensino-aprendizagem, diferentes formas de inter-relação no espaço 

educacional, sendo que estas podem se referir a formação da equipe técnico 

administrativa, ou questões que emergem dos processos de desenvolvimento 

das faixas etárias envolvidas nos diferentes contextos, como orientação 
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profissional, desenvolvimento pessoal e orientação de pais. Na formação 

proporciona-se a aquisição de habilidades educativas em diversos contextos 

oficiais e não oficiais de escolarização, o emprego de metodologias adequadas 

à compreensão e análise da dinâmica educacional escolar. Cabe ressaltar, 

também, a importância de estar sendo formado para o desenvolvimento de 

trabalhos em equipes interdisciplinares, ao lado de profissionais do campo da 

educação, das ciências sociais e da saúde. Os locais nos quais tais atividades 

deverão ser desenvolvidas não se restringem à situação oficial escolar.  

A Faculdade Herrero providenciara convênios permanentes com escolas 

municipais, centros de educação infantis do município e escolas estaduais. 

No processo de formação profissional, no contexto educacional e escolar 

exigem-se como habilidades e competências que o aluno: 

 Identifique e analise situações do contexto escolar e educacional e 

processos psicológicos relacionados à área; 

 Diagnostique os problemas encontrados utilizando categorias conceituais 

pertinentes; 

 Analise e selecione instrumentos compatíveis ao diagnóstico; 

 Elabore projetos e proponha intervenções relativas às problemáticas; 

 Atue em equipes inter e multiprofissionais; 

 Desenvolva práticas psicológicas em contextos grupais e institucionais; 

 Atualize conhecimentos e metodologias para o enfrentamento dos 

problemas e desafios contemporâneos, materializados no contexto 

escolar e educacional; 

 Elabore, desenvolva e confeccione relatórios de pesquisa e/ou 

intervenção, dentro dos critérios da produção de conhecimento científico; 

 Apresente, de maneira clara e adequada, e discuta publicamente os 

resultados obtidos no processo de pesquisa e/ou intervenção; 

 Desenvolva uma postura crítica e ética, comprometida com a cidadania, 

formação profissional e construção do conhecimento. 
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Na sociedade, o trabalho está presente em todas as situações e se 

constitui uma exigência para todos os indivíduos, podendo inclusive ser 

analisado como fator de saúde e de valorização social. Por outro lado, as 

condições de trabalho, sejam elas físicas ou relacionais podem ser 

determinantes de conflitos e sofrimento para o homem, nas mais diferentes 

relações estabelecidas, seja na própria situação de trabalho, seja em outros 

contextos. Os resultados da produtividade humana são geradores de gratificação 

e de competitividade, principalmente em função do dinamismo com que ocorrem 

as mudanças na área de trabalho, para as quais nem sempre o ser humano está 

preparado. A Psicologia do Trabalho, neste projeto de curso, se propõe a 

formar profissionais capazes de compreender este contexto, à luz dos 

conhecimentos da psicologia, identificando as problemáticas e elaborando 

planos de ação compatíveis com uma visão transformadora desta realidade, 

empregando, para isto, metodologias derivadas de uma ciência psicológica 

comprometida com uma visão histórica, crítica e ética. 

O desenvolvimento e aprofundamento de estudos e investigações neste 

contexto proporcionam, ao aluno a oportunidade de exercer uma formação 

crítica através da compreensão dos vetores implicados no campo do trabalho, 

onde a organização está para o indivíduo, assim como o indivíduo está para a 

organização. O aluno entra em contato com conceitos aplicáveis aos processos 

psicológicos pertinentes ao indivíduo, em relação aos fatores relevantes no 

trabalho tais como: motivação, liderança, relacionamento interpessoal, 

comunicação, conhecimentos técnicos e específicos do trabalho, análise das 

condições de trabalho, saúde do trabalhador e processos psicológicos derivados 

dessa relação.  Dentro desta visão, o aluno pode desenvolver as atividades 

dentro de instituições conveniadas.  

No processo de formação profissional neste contexto, exigem-se como 

habilidades e competências que o aluno: 

 Identifique situações do contexto organizacional e do trabalho;  

 Compare as diferentes metodologias empregadas na área; 



 

 

 

89 

 

 Utilize recursos teóricos, metodológicos, bibliográficos, estatísticos, 

informacionais (eletrônicos) para a seleção de problemáticas pertinentes 

a esse contexto; 

 Diagnostique as problemáticas encontradas; 

 Selecione instrumentos e recursos metodológicos compatíveis ao 

diagnóstico; 

 Elabore planos de ação, empregando instrumentos compatíveis, 

propondo meios de avaliação dos resultados; 

 Atue em equipes inter e multiprofissionais; 

 Desenvolva práticas psicológicas em contextos grupais e institucionais, 

dirigidas à promoção da qualidade de vida e prevenção de fatores 

problemáticos; 

 Atualize conhecimentos e metodologias para o enfrentamento dos 

problemas e desafios contemporâneos, materializados no contexto das 

relações do trabalho; 

 Elabore, desenvolva e confeccione relatórios de pesquisa e/ou 

intervenção, dentro dos critérios da produção de conhecimento científico 

na área específica e nas áreas afins; 

 Apresente, de maneira clara e adequada, e discuta publicamente os 

resultados obtidos no processo de pesquisa e/ou intervenção; 

 Desenvolva uma postura crítica e ética, comprometida com a cidadania, 

formação profissional e construção do conhecimento. 

 

1.6. CONTEÚDOS CURRICULARES 

                                       MATRIZ CURRICULAR 

 Faculdade HERRERO  

          
 PSICOLOGIA -  Proposta Curricular 
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Teórica Prática 
Total 
H/A 

disciplinar Ativ. 
Complemen- 

tares 

1º 

Anatomia Aplicada a Psicologia 60 20 80         

Psicologia Social  40   40         

Abordagens Filosóficas 40   40         

Processos Psicológicos Básicos I 40   40         

Biologia e Genética Aplicada a 
Psicologia 

40   40         

Fundamentos da Análise do 
Comportamento 

40   40         

Psicologia do Desenvolvimento I 40   40         

Processo Saúde-Doença  40   40         

Metodologia do Trabalho 
Acadêmico  

40   40         

Atividade Complementar             10 

  Subtotal 380 20 400 0 0   10 

2º 

Neuroanatomia Aplicada a 
Psicologia 

60 20 80         

Fundamentos da Psicologia 
Psicodinâmica 

40   40         

Processos Psicológicos Básicos II 40   40         

Habilidades Sociais  40 20 60         

Epistemologia da Psicologia  40   40         

Psicologia do Desenvolvimento II 40   40         

Metodologia Científica 40   40         

 Políticas de Saúde 40  40     

 Projeto Interdisciplinar I 20     40  

 Atividade Complementar       10 

 Subtotal 360 40 400 0 0 40 10 

 

 

3º 

Fundamentos da Psicologia 
Humanista Existencial 

40   40         

Técnicas de Exames Psicológico I 20 20  40         

Análise Experimental do 
Comportamento I 

40 40 80         

Psicologia do Desenvolvimento III 40   40         

Neurofisiologia Aplicada a 
Psicologia 

40 20 60         
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Estatística Aplicada a Psicologia  40   40         

Epidemiologia  60   60         

Atividade Complementar             10 

  Subtotal 280 80 360 0  0 10 

4º 

Psicofarmacologia 40   40         

Psicopatologia I 40   40         

Técnicas de Exames Psicológicos 
II 

20 20 40         

Tópicos Especiais em Psicologia I 
- Necessidades Especiais 

20    20 40         

Análise Experimental do 
Comportamento II 

40 40 80         

Psicologia da Personalidade I  40   40         

Competências Interpessoais no 
Trabalho 

40   40         

Gestão de Política e Serviços de 
Saúde  

40   40         

Projeto Interdisciplinar II 20          40   

              

Atividade Complementar             20 

  Subtotal 300 80 380 0  40 20 

 

 

 

 

 

 

5º 

Psicopatologia II 40 20  60         

Psicologia Desenvolvimento IV 40   40         

Psicologia da Personalidade II  40   40         

Psicologia das Organizações-  
Escolar e Educacional I 

40   40         

Neuropsicologia 80   80         

Psicologia das Organizações -  
Trabalho  

40   40         
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Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas I 

20 20 40         

Estágio do Núcleo Básico I         40     

Atividade Complementar             20 

  Subtotal 300 20 320 0 40 0 20 

6º 

Psicopatologia Infantil 40   40         

Teorias e Técnicas Sistêmicas 40   40         

Dinâmica de Grupo e Relações  
 
 
Humanas II 

20 20 40         

Psicologia da personalidade III  40   40         

Psicologia das Organizações - 
Escolar e Educacional II 

40   40         

Tópicos Especiais em Psicologia II 
- Análise Funcional 

40   40         

Psicologia Forense 40   40         

Projeto Interdisciplinar III 20          40   

Estágio do Núcleo Básico II         40     

Atividade Complementar             20 

  Subtotal 280 20 300 0 40 40 20 
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7º 

Psicologia Social Comunitária  40   40         

Orientação Vocacional e 
Profissional 

20 20  40         

Psicoterapia Infantil  20 20 40         

Terapia Analítico Comportamental 
I 

40   40         

Tópicos Especiais em Psicologia  
III  - Abuso Sexual 

40   40         

Psicologia da Saúde 40   40         

Psicologia Aplicada as 
Organizações  I - Trabalho  

40 20 60         

Psicologia das Emergências e 
Desastres 

40   40         

Estágio do Núcleo Específico I - 
Saúde/Social 

        40     

Atividade Complementar             20 

  Subtotal 280 60 340 0 40 0 20 

8º 

Terapia Analítico Comportamental 
II 

40   40         

Psicologia 
Cognitivo- comportamental 

40   40         

Coaching de Carreira 20 20 40         

Psicologia da Saúde II 40   40         

Psicologia Aplicada as 
Organizações II  Trabalho  

40 20 60         

Psicologia e Políticas Públicas 40   40         

Metodologia da Pesquisa I 20 20 40         

Projeto Interdisciplinar IV 20         40   

Estágio do Núcleo Específico II - 
Saúde/Social 

        40     

Atividade Complementar             20 

Subtotal 260 60 320 0 40 40 20 

9º 

Ética e Práticas Profissionais I 40   40         

Psicologia Clínica  40   40         

Metodologia da Pesquisa II 20 20 40         

Estágio Núcleo Específico III - 
Saúde 

        110     

Estágio Núcleo Específico III - 
Social  

        110     

Subtotal 100 20 120 0 220 0 0 

10º 

Ética e Práticas Profissionais II 40   40         

Terapia Sexual 40 20  60         

Trabalho de Conclusão de Curso       60       

Estágio Núcleo Específico IV - 
Saúde 

        110     

Estágio Núcleo Específico IV -  
Social  

        110     

Subtotal 80 20 100 60 220   

 Total 2620 440 3060 60 600 160 120 

          

  
Total Geral de Horas do Curso  

3060 60 600 160 120 

  4000 

          

 Disciplina opcional:                

 Língua Brasileira de Sinais - Libras 20   20         
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COMPONENTES CURRICULARES DO X CORPO DOCENTE DO CURSO 

(NÚCLEO BÁSICO NB/NÚCLEO ESPECIFICO NE) 

 

 

 

Perío

do 

Componentes Curriculares NB 

 

NE Professor Titulação 

 

 

 

 

1P 

Anatomia Aplicada a Psicologia 

X  Jose Lourenço Kutzke 

Morais da Silva 

Mestre 

Psicologia Social  
 X Tania M.G. Furtado Mestre 

Abordagens Filosóficas 
X  Fernanda Brunkow Mestre 

Processos Psicológicos Básicos I 
X  Solange Machado Mestre 

Biologia e Genética Aplicada a Psicologia 

X  Mariana da Rocha 

Piemonte 

Doutora 

Fundamentos da Análise do Comportamento 
 X Felipe Ganzert de Oliveira Mestre 

Psicologia do Desenvolvimento I 
 X Vivian Lazarotto Mestre 

Processo Saúde-Doença  
X  Katia Yumi Doutora 

Metodologia do Trabalho Acadêmico  
X  Adriano Watanabe Mestre 

 

 

 

 

2ºP 

 

 

Neuroanatomia Aplicada a Psicologia 
X  Walquiria Zonta Mestre 

Fundamentos da Psicologia Psicodinâmica 

 X Letícia P de Melo 

Sarzedas 

Mestre 

Processos Psicológicos Básicos II 
X  Solange Machado Mestre 

Habilidades Sociais  
 X Roseli Deolinda Hauer Mestre 

Epistemologia da Psicologia 
X  Suzana Borges Mestre 

Psicologia do Desenvolvimento II 
 X Giovanna Medina Mestre 

Políticas de Saúde 
X  Katia Yumi Doutora 

Metodologia Científica 
X  Adriano Watanabe Mestre 

Projeto Interdisciplinar I 
 X Maria da Graça Padilha Doutora 

 Fundamentos da Psicologia Humanista 
Existencial 

X  Suzana Borges Mestre 
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Componentes curriculares 

até o 4° período 

Núcleo Básico Núcleo Especifico TOTAL 

34 17      50% 17     50% 34 

 

 

Do 1º ao 4º período as disciplinas estarão distribuídas de tal forma que 50% 

delas contemplaram as disciplinas do Núcleo Básico e 50% contemplarão as 

disciplinas do Núcleo Específico. As disciplinas do Núcleo Básico aqui 

assinaladas, serão as disciplinas Biológicas, as disciplinas de conteúdo 

Metodológico e Científico, assim como as disciplinas que capacitarão para os 

conceitos que fundamentarão para Saúde Coletiva. Já as disciplinas do Núcleo 

Específico iniciam com a formação e informação específicas das áreas de 

 

3ºP 

Técnicas de Exames Psicológico I 
 X Vivian Lazarotto Mestre 

Análise Experimental do Comportamento I 
 X Marilza Mestre Doutora 

Psicologia do Desenvolvimento III 
 X Tania Furtado Mestre 

Neurofisiologia Aplicada a Psicologia 
X   Walquiria Zonta Mestre 

Estatística Aplicada a Pesquisa em Saúde 
X  Ligia Moura  Burci Mestre 

Epidemiologia 
X  Katia Yumi Doutora 

 

 

 

 

4º P 

Psicofarmacologia 
X  

Ligia Moura  Burci 
Mestre 

Psicopatologia I 
 X 

Flavia Balhs 
Mestre 

Técnicas de Exames Psicológicos II 
 X 

Vivian Lazarotto 
Mestre 

Tópicos Especiais em Psicologia I - 
Necessidades Especiais 

 X 
Giovanna Medina 

Mestre 

Análise Experimental do Comportamento II 
 X 

Marilza Mestre 
Doutora 

Psicologia da Personalidade I 
 X Letícia P de Melo 

Sarzedas 
Mestre 

Competências Interpessoais no Trabalho 
 X 

Tania M.G. Furtado 
Mestre 

Gestão de Política e Serviços de Saúde 
X  

Katia Yume 
Doutora 

Projeto Interdisciplinar II 
 X Yara Kuperstein 

Yngbermann 
Doutora 
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desenvolvimento, abordagens Psicoterapêuticas, Testes Psicológicos, e os 

Projetos Interdisciplinares. 

 
1.7. METODOLOGIA 

 
1.7.1. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO  

A vertente filosófica que orienta a presente proposta educacional é descrita, 

na literatura, como Paradigma da Complexidade (BEHRENS, 2006; MORIN, 

2000). Impulsionada pela renúncia às verdades absolutas defendidas pelo 

paradigma anteriormente hegemônico na educação superior, em especial na 

área da saúde, onde os pressupostos cartesianos encontraram fértil terreno para 

seu desenvolvimento, propõe a superação da visão de mundo reducionista, 

mecanicista e biologista na saúde – para uma concepção multidimensional de 

homem, de sociedade e de mundo. 

Nessa perspectiva, reconhece-se a integração, a interconexão, a 

multidimensionalidade, a não linearidade dos processos de aprendizagem e, por 

conseguinte, do processo saúde-doença. Em outros termos, a realidade é 

ontologicamente concebida em sua complexidade.  

Para MORIN (2006, p. 14), existe complexidade, de fato, quando os 

componentes que constituem um todo (como o econômico, o político, o 

sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um 

tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o 

todo e as partes.  

A efetivação dessa proposta no cotidiano das práticas de ensino 

aprendizagem impõe reconhecer, por conseguinte, a complexidade do humano, 

condição que não escapa a professores e alunos. PERRENOUD (2001 apud 

BEHRENS, 2006), desqualifica o processo de “pensar o mundo sem pensar a si 

mesmo como pessoa complexa, feita de ambivalências, de emoções, de 

representações enraizadas em uma experiência, em uma cultura, em uma rede 

de relações”. Assume-se, nesse sentido, a influência hermenêutica - dialética e, 
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por conseguinte, da subjetividade inerente ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

A noção de subjetividade norteadora desta proposta reconhece que a 

experiência vivida adquire especial destaque no contato do homem com o mundo 

(MERLEAU PONTY 1999, p.3): 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma 

visão minha ou por uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência 

não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo 

vivido, e se queremos pensar na própria ciência com rigor, apreciar exatamente 

seu sentido e seu alcance, precisamos despertar primeiramente essa 

experiência do mundo da qual ela é expressão segunda.  

E se contrapõe à ideia de interioridade presente na noção cartesiana de 

subjetividade (MERLEAU PONTY, 1999, p.6): 

A verdade não ‘habita’ apenas o ‘homem interior’, ou, antes, não existe 

homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. 

Quando volto a mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do dogmatismo 

da ciência, encontro não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito 

consagrado ao mundo. 

Tendo suas bases na perspectiva existencialista de Merleau-Ponty, o 

fundamento epistemológico desta proposta assume, portanto, o caráter 

indivisível entre subjetividade e materialidade. Noutros termos, importa-nos a 

interpretação dos significados da produção subjetiva desse homem que está no 

mundo, reconhecido em sua condição de sujeito situado no mundo e em relação 

com esse mesmo mundo. 
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1.7.2-COMPONENTES CURRICULARES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Esta proposta pedagógica atende as resoluções do CNE/CP: 

1) Relações Étnico-Raciais 

Para atender a questão da Educação das Relações Étnico-Raciais para 

o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 

01 de 17 de junho de 2004), no curso de Psicologia a discussão dessa temática 

ocorrera de forma específica na disciplina de Psicologia Social, e nos 

conteúdos curriculares dos Projetos Interdisciplinares.Será enfatizado no 

Projeto Interdisciplinar I 

2) Educação Ambiental 

Com relação às Políticas de Educação Ambiental (Lei no 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002), o currículo de 

Psicologia dispõe do conteúdo curricular de Saúde Ambiental inserido de forma 

específica na disciplina de Emergências e Desastres, nos estudos dirigidos e 

nos Projetos Interdisciplinares. 

3) Direitos Humanos 

Em relação às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, conforme o disposto no Parecer CNE/CP nº 8/2012, no Curso de 

Psicologia o conteúdo será contemplado em diversas disciplinas estas questões 

serão amplamente discutidas, por exemplo, Psicologia Social, Psicologia Nas 

Emergências e Desastres, Psicologia Forense, Tópicos Especiais, Abuso 

psicológico e Físico e Ético. 

 

4) Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

 

Em atendimento ao Decreto Federal nº 5626, de 22/12/2005, publicado no 

DOU de 23/12/2005, Regulamenta Lei nº 10436, de 24/04/2002 que dispõe sobre 

a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e o art. 18 da Lei nº 10098, de 

19/12/2000. No Parágrafo 2º do Art. 3º., diz que “a LIBRAS constituir-se-á em 
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disciplina curricular optativa nos cursos de Educação Superior e na Educação 

Profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto. A Faculdade 

Herrero oferta para todos os alunos de graduação a disciplina opcional de 

LIBRAS com a seguinte ementa: cultura surda, a Língua de Sinais Brasileira, 

experimentação dos sinais: desenvolvendo a expressão gestual visual espacial. 

Parâmetros principais (configuração de mãos, ponto de articulação e 

movimento). Parâmetros secundários: (disposição das mãos, orientação das 

mãos, região de contato, componentes não manuais). 

 

5) Espectro Autista  

Em atendimento ao decreto de Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

que institui a política de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do 

Espectro Autista e altera o §3º do art.98 da lei n°8.112, de 11 de dezembro de 

1990 e, no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à 

pessoa com transtorno do espectro autista.Esta questão será amplamente 

discutida na disciplina de Tópicos Especiais em Psicologia I- Necessidades 

Especiais,Psicologia do Desenvolvimento e na disciplina Psicopatologia 

Infantil .Aspectos a serem abordados serão sobre a  necessidade da atenção 

integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro 

autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e a 

indicação ao tratamento com o acesso a medicamentos e nutrientes.  

O curso procura desenvolver senso crítico e atualização atendendo a 

demanda social, do mercado de trabalho, e de produção científica. Essas ações 

se materializam a partir de práticas inovadoras que consistem na flexibilização 

dos conteúdos. 

 

6) Políticas Públicas de Saúde 

 

Essa proposta contempla conteúdos e práticas relacionadas as Políticas 

Públicas de Saúde, atendendo as demandas das Resoluções CNE/C 
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publicadas em 2001, que estabelecem as Diretrizes Curriculares para os 

diversos Cursos de Graduação em Saúde.  

A finalidade é priorizar a formação de profissionais preparados para o 

atendimento das Políticas Públicas atuais e em contextos sociais e da saúde. 

Desta forma os alunos serão preparados para atuar em prevenção, promoção e 

intervenção nas áreas social e da saúde. 

As disciplinas atinentes aos dois temas desta formação são ofertadas em 

dois eixos conteudistas de formação: a) saúde coletiva e b) pesquisa em 

saúde enquanto exercício acadêmico; ofertando conteúdos de formação 

integrada e interdisciplinar. 

Essa estratégia prevê o aprofundamento gradual dos conteúdos e 

possibilita a construção de novos olhares, multi e interdisciplinares, sobre o 

trabalho na saúde. Para tanto, são empregados métodos ativos e 

problematizadores como referenciais metodológicos de ensino-aprendizagem. 

Tratado de forma interdisciplinar e alinhado ao projeto de formação em saúde, 

tem como missão subsidiar a formação de profissionais qualificados para 

atuarem em sua carreira, conscientes de sua responsabilidade político-social, 

capazes de assumir de maneira crítica e construtiva seu papel de cidadãos, 

tendo as competências e habilidades necessárias, nas diferentes linguagens, 

para atuar com êxito no seu campo de trabalho. 
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7 ) ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DAS DISCIPLINAS QUE CAPACITAM 

PARA O ATENDIMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

(EMBASAMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO) 

A disposição dos conteúdos pertinentes acontece em disciplinas previstas 

na matriz curricular do curso de psicologia, assim distribuídas: 

 

Per. 

Componentes 

Curriculares: 

Políticas Públicas de 

Saúde 

CH 

Sem. 
Ementa 

1º. 

 

PROCESSO SAÚDE-

DOENÇA 
40 

Dimensões socioeconômicas, psíquicas e 

antropológicas na determinação do processo 

saúde-doença. 

2º. 

 
POLÍTICAS DE SAUDE 40 

História das políticas de saúde no Brasil - 

modelos assistenciais em saúde. Sistema 

Único de Saúde - legislação, princípios, 

modelo de organização e atenção. Atenção 

primária em saúde. 

3º. 

EPIDEMIOLOGIA 

 

 

40 

Conceitos e História da Epidemiologia. 

Transições, Epidemiológica e Outras. O 

Método Epidemiológico. Sistemas de 

Informação em Saúde. Medidas em Saúde 

Coletiva. Vigilância em Saúde. Investigação 

Epidemiológica e Bloqueio. Epidemiologia 

Descritiva e Analítica. Causalidade em 

Saúde. Tipos de Estudos Epidemiológicos. 

Epidemiologia das doenças contemporâneas. 

4º. 

 

GESTÁO DE SISTEMAS 

DE SAÚDE 

 

40 

Diagnóstico situacional em saúde. 

Financiamento no SUS. Regulação no SUS. 

Planejamento, monitoramento e avaliação de 

sistemas e serviços de saúde. 

Total 

 

 

 

160 
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1º. 

Componentes 

Curriculares: 

 

METODOLOGIA DO 

TRABALHO 

ACADÊMICO 

 

 

40 

 

 

Bases de dados científicas. Normas para 

redação de artigos e trabalhos acadêmicos. 

Recursos para apresentação de trabalhos 

acadêmicos. 

2º. 
METODOLOGIA 

CIENTÍFICA 

 

40 

Conhecimento científico. Revisão 

bibliográfica. Leitura e interpretação de 

artigos científicos. Comitês de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos e 

Animais. 

3º. 

ESTATÍSTICA 

APLICADA À PESQUISA 

EM SAÚDE 

 

40 

Introdução à Estatística: conceitos, definições 

e fases de um trabalho estatístico. 

Apresentação tabular e gráfica de dados. 

Distribuições de frequências. Medidas de 

posição e medidas de dispersão. Distribuição 

normal. Amostragem. Noções de Inferência 

estatística e testes de hipóteses. 

 

8° 

Metodologia da 

Pesquisa I 

 

40 

 

Psicologia e Ciência. A produção do 

conhecimento científico: Estratégias e 

metodologias. Elaboração de projeto de 

pesquisa. 

9° 
Metodologia da 

Pesquisa II 
40 

Finalização e submissão do Projeto de 

Pesquisa iniciado em Oficina de Pesquisa I 

ao comitê de ética em pesquisa (Plataforma 

Brasil). Início da coleta, análise e tratamento 

de dados. Elaboração de relatório de 

pesquisa. 

10° 
Trabalho de Conclusão 

de Curso 
60 

Elaboração de relatório de pesquisa. 

Tabulação e elaboração gráfica de dados. 

Leitura dos resultados e Elaboração final do 

Relatório.TCC  

Apresentação em banca organizada pela 

coordenação 

Total  260  

               Na sua fundamentação pedagógica, 160hs serão dedicadas ao 

embasamento e fundamentação de conteúdos que capacitam para o 
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atendimento e acompanhamento as Políticas Públicas de Saúde 

(embasamento do ao SUS).  Dedicadas ao processo de fundamentação e 

embasamento Científico na Psicologia serão dedicadas 260hs. Esta 

distribuição de conteúdo, organiza seu caminho de produção do conhecimento 

dentro de uma visão globalizadora, progressista, superando a prática 

pedagógica com metodologias reprodutivistas. O método de acesso ao 

conhecimento permite ao aluno: a observação da realidade e sua análise no 

sentido de apreendê-la em suas possibilidades, necessidades e limitações; a sua 

problematização, a busca da teorização pela pesquisa e formulação de 

estratégias de mudança; a ação e intervenção na realidade, constituindo-se o 

percurso pedagógico na aplicação do método problematizador tão bem 

explicado por BERBEL (1999) conjugado das intenções da pedagogia dos 

projetos defendida por NOGUEIRA ( 2001)  

 

8 ) Algumas ações inovadoras fazem parte desta proposta curricular: 

 

8.1  As disciplinas de Tópicos Especiais em Psicologia I, II e III, 

perfazendo um total de 120 horas, ofertando conteúdos referentes a Psicologia 

Voltada às Necessidades Especiais, Atualizações em Análise Funcional do 

Comportamento e Psicologia voltada ao atendimento de casos de Abuso Sexual. 

8.2  Projeto interdisciplinar 

                O Curso de Psicologia entende que a Interdisciplinaridade procura 

estabelecer conexões e correspondência entre as diversas disciplinas e hoje 

trata-se de uma alternativa na busca de equilíbrio entre a análise fragmentada e 

a síntese simplificada. Pensar a interdisciplinaridade no curso, portanto, requer 

entender seus múltiplos significados na medida em que a análise pode partir do 

aspecto conceitual, relativo a como se revela uma dinâmica de integração do 

conhecimento em geral. 

          Os Projetos Interdisciplinares têm como objetivo geral flexibilizar o  

currículo  do  curso  de  Graduação  em  Psicologia,  enriquecendo  e 

complementando  o  perfil  acadêmico,  possibilitando  a integração dos 

diferentes saberes das várias  áreas do conhecimento, proporcionando o  

reconhecimento  por  avaliação  de habilidades e competências do estudante. 
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           Os Projetos, como estratégias Interdisciplinares de formação contínua do 

saber, abordarão  temas  de  interesse  da Psicologia,  formando  um conjunto  

de  atividades  sistematicamente  coordenada  por  um  docente, membro do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), com o fim de aprofundar questões teóricas 

metodológicas, estimulando o aluno a ter  uma visão crítica enquanto agente de 

transformação da sociedade.  

              As atividades acadêmicas propostas em cada ano serão 

desenvolvidas por Projetos. O aluno deverá desenvolver as atividades propostas 

no Projeto de acordo com o período em que está matriculado e ao final 

apresentará os resultados na forma de relatório na Semana de Mostra de 

Trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Psicologia. Os Projetos 

poderão ocorrer por meio de Temas Transversais/Geradores, estudos de Caso 

e/ou Intervenção na Comunidade. 

          Nesta proposta curricular, e para atender a CNE/CP N º 1 de 17 de 

junho de 2004 que pontua a questões étnicos raciais, será realizada uma 

proposta aos alunos para a realização de estudos sobre as etnias que compõem 

a população brasileira.Somos um pais que acolheu muitas etnias, alem da afro 

descendente. Cada etnia,raça, traz consigo hábitos,costume ,credos  que fazem 

com que nossa realidade social e cultural se caracterize por uma diversidade 

cultural.A formação do profissional de Psicologia deve contemplar todas as 

reflexões em torno desta causa, já que ira desenvolver atividades e ações sociais 

e psicológicas . 

O regulamento que norteia esta prática está no Anexo N°01. Os Projetos 

interdisciplinares se materializam nas disciplinas chamadas Projetos 

Interdisciplinar I, II, III e IV, com carga horária teórica de 80hs e de 160 horas de 

hs praticas e de pesquisa ,totalizando240hs, e objetivam possibilitar a 

interdisciplinaridade por períodos e de forma crescente, articulando os 

conteúdos de todos os períodos do curso.   

8.3  Utilização elaboração de Portfólio como estratégia de ensino em 

algumas disciplinas do curso (ex: Competências Interpessoais no Trabalho, 

Projeto Interdisciplinar I , II, lll e lV) 
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    1.7.2. – DISCIPLINAS CURRICULARES  

 

A organização das disciplinas obrigatórias, conteúdos e atividades 

presentes nesta proposta contemplam áreas consideradas fundamentais para 

uma atuação ampla, crítica e dirigida ao enfrentamento de problemas concretos, 

indo além da visão meramente individualizante. O conjunto de disciplinas 

obrigatórias que embasa a formação do profissional se organiza da seguinte 

forma: 

 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

DISCIPLINAS QUANTIDADE  CARGA HORÁRIA TOTAL  

TEÓRICAS 51 1.980 

TEÓRICA PRÁTICA 20 1080 

PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 

04 160 

ESTAGIO 

SUPERVISIONADO 

08 600 

TCC 01 60 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

08 120 

TOTAL  4.000 

 

Como pode ser observado no quadro acima o conjunto total de disciplinas 

obrigatórias, sendo que deste total, 51 são somente teóricas e 20 articulam teoria 

prática.  
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Esta preocupação com a formação e aquisição paulatina de conhecimentos 

e estratégias aparece nas diversas disciplinas dos eixos norteadores do curso. 

Como o curso possui a concepção de que em toda forma de atuação há uma 

necessária interdependência entre os processos de aquisição e de produção de 

conhecimento, a aprendizagem das habilidades relativas a estes processos 

constitui-se uma preocupação básica. Verifica-se então, em todos os períodos, 

a presença de atividades práticas e estágios à partir do 5º período, diretamente 

relacionadas ao processo de conhecimento e de pesquisa, em que há um 

aumento gradativo na exigência de empenho e desempenho destas 

competências e habilidades. Aliam-se às atividades ligadas ao processo de 

aquisição e produção de conhecimento, os conteúdos relativos a cada temática 

com a qual está se trabalhando em cada período.  

 

1.8. - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O Plano de Estágio será desenvolvido através de proposta de intervenção 

ou pesquisa, permeada pelo diagnóstico da realidade e a utilização de métodos 

e técnicas adequadas a cada situação específica. A capacitação é gradativa, 

acontecendo a cada período/ano, de tal modo que os conteúdos específicos e o 

treinamento nas suas habilidades correspondentes estão presentes para todos 

os alunos, independentemente de quais sejam suas escolhas, ao final do curso, 

para a formação concludente. As áreas profissionalizantes encontram sua 

materialização em estágios específicos, orientados pelas supervisões. 

O conjunto de estágios obrigatórios que embasa a formação do profissional 

se organiza da seguinte forma: 

 

 

 ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS 

ESTÁGIOS  QUANTIDADE  CARGA HORÁRIA TOTAL  
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SUPERVISIONADOS 

NÚCLEO BASICO I e II 

5° e 6° períodos 

80 

NÙCLEOS 
ESPECÍFICOS 

I e II (Saúde e Social) 

7°e 8°períodos 

III e IV (Saúde e Social) 

9°e 10° períodos 

80 

 

220 

 

220 

TOTAL  600 

 

Como se observa no quadro acima, o conjunto total de estágios obrigatórios 

é composto por seis períodos.  

Os estágios básicos são ofertados no quinto e sexto períodos do curso, 

com um total de 80hs (Estágios Básicos I e II). 

No 5º e 6º períodos o aluno realiza um trabalho de observação e 

diagnóstico em contextos sociais e de saúde. Assim, investiga necessidades, 

realiza um diagnóstico, elabora relatórios críticos e reflexivos, fundamentados 

em bibliografia temática e pode também elaborar pequenos projetos de 

intervenção. 

A partir do 7º e do 8° período, os Estágios desempenham um duplo papel: 

a) específico, no treinamento voltado para a formação progressiva em 

pesquisa ;  

b) inter-relacional, na medida em que integram tais recursos à 

compreensão, análise e levantamento de alternativas viáveis de atuação para 

uma temática particular.  

No 7º ao 10º período o aluno realiza um aprofundamento de suas atividades 

de observação e diagnóstico, realizando um projeto de intervenção. Ambos os 

eixos estruturantes do curso são contemplados. O aluno realiza atividades 
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práticas nos eixos: social e saúde. No eixo social realiza projetos de intervenção 

na realidade, conforme a necessidade social. No eixo saúde, realiza estudo de 

caso e encaminhamentos. As atividades são acompanhadas presencialmente 

pelo professor supervisor. (Estágios do Núcleo Específico I e II) 

No 9º e 10º períodos o aluno realiza atividades práticas de estágio 

igualmente nos dois eixos de formação. O aluno escolhe, dentro do eixo saúde, 

uma das áreas de atuação (Psic. Hospitalar ou Clínica), e no eixo social, opta 

entre Psic. Social Comunitária, Psicologia das Organizações - Escolar e 

Educacional ou Aplicada ao Trabalho. As atividades são desenvolvidas pelo 

aluno nos locais de estágio e a supervisão presencial é realizada semanalmente 

pelo professor, na instituição de ensino.  (Estágios do Núcleo Específico III e IV) 

A Instituição de Ensino Faculdade Herrero, busca, avalia e mantém 

convênios com instituições e organizações que se constituem em locais 

apropriados para a realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios. A 

Faculdade Herrero ampliará os convênios de estágios com o objetivo de melhor 

atender a proposta Curricular aqui apresentada. O acompanhamento e o 

cumprimento das atividades de estágio são de responsabilidade do Coordenador 

de Estágios, com mecanismos institucionalizados e formalizados no Manual de 

Estágios do curso.  (Anexo Nº02) 

Esse Projeto Pedagógico do Curso prevê o desenvolvimento de um 

conjunto de habilidades e competências na formação profissional do aluno. Na 

seleção prévia dos diferentes cenários de estágio, busca-se o desenvolvimento 

destas competências e habilidades, o que vem contribuir com a sólida e ampla 

formação profissional.  

 

Número médio de alunos por grupo nas atividades de estágio:  

 

 08 alunos, em média, por turma, em estágios do Eixo Básico (5º ao 6º 

período do curso); 
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 06 alunos, em média, por turma, nos estágios do Eixo Específico (7º e 8º 

período do curso); 

 Até 06 alunos em média, por turma, nos estágios do Eixo Específico (9º e 

10º período do curso). 

 1.9 NSA 

 1.10 NSA 

 1.11 NSA 
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1.12 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

São atividades obrigatórias de ensino-aprendizagem que integralizam a 

carga horária do curso prevista no Projeto Pedagógico. Têm como objetivo 

diversificar e enriquecer a formação do aluno, estimular sua progressiva 

autonomia intelectual e profissional, propiciar a vivência em espaços 

diversificados de atuação e aprimorar a relação teoria prática. As atividades são 

realizadas durante a graduação e no curso de Psicologia, acontecem do primeiro 

ao oitavo período, com carga horária total de 120 horas. O acompanhamento e 

a validação das atividades complementares realizadas pelos alunos são de 

responsabilidade da Coordenação do Curso, e as normas específicas para a 

realização destas atividades encontram-se no Anexo Nº03. Uma vez que uma 

atividade desenvolvida cumpre com os requisitos normatizados e os objetivos de 

formação, a mesma é validada e encaminhada para registro e integralização da 

carga horária do aluno. 

 

1.13- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) integrara a formação do aluno 

no curso de graduação de psicologia da Faculdade Herrero. O objetivo desta 

metodologia de ensino é proporcionar um exercício acadêmico de iniciação 

cientifica. O tema do Trabalho de Conclusão de Curso deverá se relacionar com 

a área de formação do aluno e suas interfaces com áreas afins, de modo a 

contribuir para a reflexão teórica, o desenvolvimento de práticas e metodologias, 

a análise de intervenções, entre outras contribuições. 

 O trabalho de conclusão do curso deve envolver as seguintes ênfases 

contempladas nas DCNs do Curso de psicologia: Psicologia e processos de 

investigação científica, psicologia e processos educativos, psicologia e 

processos de gestão, psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde 

e processos, psicologia e processos clínicos e psicologia e processos de 

avaliação diagnóstica. 
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São objetivos da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso: contribuir 

para o desenvolvimento da capacidade científica, crítico-reflexiva e criativa do 

aluno, articulando seu processo formativo; assegurar a coerência no processo 

formativo do aluno, ampliando e consolidando os estágios, os estudos 

independentes e a iniciação científica; propiciar a realização de pesquisas e 

extensão, possibilitando condições de progressão acadêmico-profissional.  

Ao iniciar o curso o aluno tem os primeiros contatos com as noções de 

Metodologia Científica na disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico, no 

1º e no 2º. Períodos, com a disciplina Metodologia Científica. A partir do 8º 

Período o currículo possui a disciplina de Oficina de Projetos I – Pré Projeto, com 

carga horária total de 40hs (sendo 20hs de prática), onde o aluno elabora um 

projeto de pesquisa. No 9º Período, na disciplina de Oficina de Projetos II – 

Aplicação da Pesquisa (com a mesma carga horária), o aluno executa o projeto 

de pesquisa elaborado na parte I desta disciplina. 

A estrutura do trabalho de conclusão do curso compreende: Justificativa (projeto) 

ou Apresentação (relatório com dados);  Introdução; Objetivos; Método; 

Participantes;  Material; Ambiente ou Local; Procedimentos; Plano de análise dos 

dados;  Cronograma;  Orçamento do projeto; Resultados e discussão;  

Conclusão; Referências; Anexo.  O aluno deverá seguir as orientações contidas 

no Manual de conclusão de Curso no regimento interno da Faculdade Herrero. 

Cabe ao coordenador do curso fixar as normas para a escolha do tema, 

elaboração, apresentação e avaliação do trabalho de curso, após a aprovação 

do Colegiado do Curso e do Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão. As 

atividades dos trabalhos de conclusão do curso serão supervisionadas por um 

professor orientador, designado pelo Coordenador do Curso.  

No 10º Período, durante a elaboração de seu Trabalho de Conclusão de 

Curso o aluno analisa os dados levantados no projeto de pesquisa executado no 

9º Período. Para esta atividade estão previstas 60hs de orientação de um 

professor supervisor. O trabalho deverá ser defendido para uma banca 

avaliadora no final do ano letivo. No Anexo Nº04 encontra-se o Manual para a 

elaboração de TCC no curso de Psicologia. 
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1.14-  APOIO AO DISCENTE  

O Serviço de Apoio ao Estudante, que inclui o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico, com a responsabilidade de coordenar a execução de toda a 

política de atendimento educativo e assistencial. Tais políticas têm a função de 

reduzir a repetência e a evasão escolar, bem como buscar mecanismos de 

diminuição do tempo de permanência do estudante do curso. Junto à Diretoria 

Geral funciona uma Coordenadoria de Bolsas Institucionais, uma Coordenadoria 

de Eventos e Incentivo aos Coletivos Estudantis e uma Coordenadoria de 

Estágios Internos. A Coordenadoria de Bolsas Institucionais será responsável 

pelo gerenciamento das ações relativas aos programas de bolsas a serem 

implementados, tendo em vista a formação acadêmica dos estudantes. A 

Coordenadoria de Eventos e Incentivo aos Coletivos Estudantis será 

responsável por implementar e supervisionar ações de apoio às atividades 

complementares à formação acadêmica. Coordenará e disseminará as ações de 

incentivo e organização aos coletivos estudantis nos diversos campi, bem como 

coordenará e supervisionará as ações de acolhimento e integração estudantil 

dentro das dependências da Faculdade.  

A Coordenadoria de Estágios Internos será responsável por coordenar a 

política de estágios internos na Diretoria-Geral em função dos convênios 

existentes, de forma a avaliar a contratação de estagiários, de acordo com a 

demanda estratégica de gestão de pessoas da Faculdade.   

 
1.14.1 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 

 

A política de atendimento aos discentes da Faculdade Herrero deverá 

garantir o acesso democrático e a permanência com qualidade a todos os 

alunos, com particulares atenções aos PNEs (Portadores de Necessidades 

Especiais), a quem devem ser garantidas os mesmos direitos. 

O planejamento da Faculdade deverá prever ações de apoio à participação 

discente em eventos técnicos, sociais, científicos, artísticos, esportivos e 

culturais, concretizados por programas, projetos e ações que contribuam para a 
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formação integral dos estudantes, seja por meio de apoio socioeconômico, 

psicossocial ou educacional. 

1.14.2 AÇÕES DE NIVELAMENTO 

 

Entre as ações propostas existe uma ação articulada pela Diretoria-Geral 

junta as diversas coordenações, sendo suas definições discutidas no âmbito do 

Fórum de Gestão Acadêmica, considerando-se as demandas e especificidades 

dos cursos de graduação. Vêm sendo detectados em todas as instituições de 

ensino superior grupos de alunos dos primeiros períodos, principalmente 

aqueles oriundos da escola pública, com dificuldade em acompanhar os seus 

cursos, o que tem se constituído numa das causas de significativa evasão. 

Visando auxiliar o discente em seu trajeto acadêmico, esta Faculdade 

definiu como política institucional a prática de nivelamento, com vistas a 

favorecer seu desempenho de forma integral e continuada. 

Detectada a demanda, esta instituição desenvolverá uma atividade 

programada que terá como estratégia de ação, uma programação diferenciada 

onde se desenvolverão atividades de apoio à demanda de desconhecimento das 

estruturas e dinâmicas institucionais, desnivelamento de conteúdo programático 

e ansiedade pela nova situação pessoal de estar iniciando sua vida acadêmica 

numa instituição de nível superior 

O programa de nivelamento terá como foco o problema identificado do não 

acompanhamento de conteúdo específico revelado nas notas do primeiro 

bimestre, de difícil recuperação espontânea e que tenha como fundamento a 

dificuldade de estratégia de estudo ou de conteúdo de base. 

 
1.14.3 ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

A Diretoria-Geral e a Diretoria Acadêmica dispõem de um Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico que objetiva oferecer ao aluno: 
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Apoio psicopedagógico, através de metodologia e sistematizações, visando 

melhor aproveitamento do aluno; 

Suporte psicológico quando detectados problemas que interferem na vida 

acadêmica; 

Correção de deficiências no aproveitamento acadêmico caracterizados por 

déficit de atenção, falta de falta de motivação, excesso de faltas e baixa 

produtividade nas avaliações. 

1.14.4   ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 

O corpo discente é representado pelo Diretório Central dos Estudantes – 

DCE, e por Diretórios Acadêmicos por curso de graduação, cujas estruturas, 

organização e atribuições estão organizadas em seus Regimentos. Os diretórios 

têm direito a voz e voto nos órgãos colegiados da Faculdade Herrero. 

A representação estudantil tem por objetivo a integração do corpo discente com 

a administração, o corpo docente e o corpo técnico administrativo. Além disso, o 

corpo discente do curso de psicologia poderá organizar associações destinadas 

a desenvolver e aperfeiçoar os interesses gerais dos alunos, bem como tornar 

mais saudável e educativa a convivência universitária. 
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1.15-   AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO 

CURSO. 

A Faculdade Herrero possui uma comissão própria de Avaliação- CPA cujo 

funcionamento está descrito abaixo. 

 

1.15.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  

               Nos termos do respectivo Regulamento: A Comissão Própria de 

Avaliação - CPA tem por finalidade o planejamento, o desenvolvimento, a 

coordenação e a supervisão da Política de Avaliação Institucional, definida nas 

legislações pertinentes e nas deliberações exaradas pelo Conselho Superior da 

Faculdade Herrero. Compete à Comissão Própria de Avaliação - CPA, além 

daquelas definidas nas legislações próprias: 

I. Planejar, desenvolver, coordenar e supervisionar a execução da política 

da Avaliação Institucional;  

II. Promover e apoiar os processos de avaliação internos;  

III. Sistematizar os processos de avaliação interna e externa;  

IV. Prestar informações sobre a avaliação institucional ao Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), sempre que 

solicitada. 

1.15.2 ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - 

CPA:  

I. Apreciar: 

II. O cumprimento dos princípios, finalidades e objetivos institucionais; 

III. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

IV. As políticas de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 

V. A responsabilidade social da Instituição; 
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VI. A infraestrutura física, em especial a do ensino, pesquisa, pós graduação, 

extensão      e biblioteca; 

VII. A comunicação com a sociedade; 

VIII. A organização e gestão da Instituição; 

IX. O planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto avaliação institucional; e  

X. As políticas de atendimento aos estudantes. 

XI. Analisar as avaliações dos diferentes segmentos da Faculdade Herrero, 

no âmbito da sua competência;  

XII. Desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios 

para fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da Avaliação 

Institucional;  

XIII. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do 

processo avaliativo institucional;  

XIV. Participar de todas as atividades relativas a eventos promovidos pelo 

Conselho Nacional de Educação Superior (CONAES), sempre que 

solicitada; e  

XV. Colaborar com os órgãos próprios da Faculdade Herrero, no 

planejamento dos programas de Avaliação Institucional.  

A Comissão Própria de Avaliação – CPA será designada pelo Diretor-Geral 

da Faculdade Herrero por meio de Portaria, e terá a seguinte composição:  

I. Representante da diretoria da Faculdade Herrero; 

II. Um representante do corpo docente;  

III. Um representante do corpo discente indicado pelo órgão representativo 

dos alunos e credenciado junto à Faculdade Herrero;  

IV. Um representante do corpo técnico-administrativo;  
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V. Um representante da diretoria da mantenedora;  

VI. Um representante da comunidade do Bairro do Portão, Município de 

Curitiba/PR.  

O mandato dos membros do corpo docente, técnico-administrativo e da 

sociedade civil da Comissão Própria de Avaliação - CPA será de 2 (dois) anos, 

podendo haver recondução por igual período. O mandato do representante do 

corpo discente será de 1 (um) ano, não sendo permitida a recondução. A 

Comissão Própria de Avaliação - CPA reunir-se-á ordinariamente uma vez por 

trimestre e, extraordinariamente, por convocação do Coordenador ou por 

solicitação de 2/3 (dois terços) dos seus Membros. As reuniões terão início com 

a presença da maioria simples de seus Membros, nos primeiros 15 (quinze) 

minutos do horário estabelecido no documento de convocação e, transcorrido 

este prazo, com qualquer número de presentes. 

1.16-Atividades de tutoria NSA 

 

1.17- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- TICS– NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM. 

O Curso de Bacharelado em Psicologia poderá utilizar das ferramentas de 

Informação e Comunicação já disponíveis na Faculdade Herrero, como segue 

abaixo. 

A Faculdade Herrero disponibiliza um portal para alunos e professores no 

site institucional no ambiente on-line.   O Portal da Faculdade Herrero 

disponibiliza ferramentas para:  

ENSINO  

Projeto pedagógico – Torna disponível, em local próprio, o projeto 

pedagógico dos cursos, pelo comando de seus coordenadores, permitindo que 

este seja amplamente conhecido por todos os docentes. Atende a um dos 
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critérios de avaliação do MEC, sobre o amplo conhecimento dos projetos 

pedagógicos por seus docentes.  

Material de aula – Proporciona o armazenamento e gestão dos materiais 

que serão utilizados por professores e alunos, tais como arquivos, links e 

referências bibliográficas formatadas automaticamente de acordo com o padrão 

da ABNT. 

Plano de ensino – Possibilita a elaboração e divulgação dos planos de 

ensino das disciplinas dos cursos oferecidos pela instituição. Por meio dessa 

ferramenta, o coordenador elabora o modelo do plano de ensino que, depois de 

preenchido pelos professores, será disponibilizado aos alunos.  

Aulas – Permite ao professor preparar antecipadamente suas aulas, com 

base em um roteiro, e colocá-las à disposição dos alunos, podendo inclusive 

acrescentar materiais (arquivos, links, referências bibliográficas) sobre os 

conteúdos que serão ministrados, bem como a sequência das mesmas para que 

o aluno possa acompanhar a evolução da disciplina e checar os materiais e 

instrumentais necessários para a realização das mesmas.  

Biblioteca virtual – Mecanismo de busca em diversas bases e áreas 

específicas que disponibiliza, em um único local, o acesso à consulta de 

arquivos, links e referências bibliográficas da base de dados de material de aula 

dos docentes; uma gama de conteúdo em formato multimídia para acesso de 

todos os usuários da instituição, uma lista de fontes especializadas por área de 

conhecimento; indicações de fontes gerais de pesquisa; uma lista de sites das 

bibliotecas nacionais de todo o mundo, entre outras indicações de pesquisa 

acadêmica.  

Frequência e notas – permite aos professores e alunos o controle das 

frequências e notas, pois as mesmas possuem prazo para serem 

disponibilizadas no sistema. Permite ainda, ao professor realizar um estudo das 

dificuldades dos alunos através da evolução numérica da turma, bem como 

verificar alunos com excesso de faltas, para que sejam informadas à 

coordenação do curso para providências.   
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Revista Gestão e Saúde – este link possibilita a todos envolvidos no 

processo de aprendizagem, acessarem os artigos científicos publicados pela 

mesma bem como as normativas e documentos necessários para a publicação 

dos artigos científicos. 

         COMUNICAÇÃO  

Quadro de avisos (mural eletrônico) – Permite aos dirigentes, 

coordenadores e professores publicar avisos direcionados às suas turmas ou 

cursos (mural eletrônico). 

Avisos com destaque – Podem-se criar destaques (pop ups) para os 

avisos importantes na página principal.  

Documentos institucionais – permite a postagem de documentos 

diversos para a comunidade acadêmica.  

Eventos e notícias – publicação diária de eventos e notícias relacionados 

ao ensino superior no Brasil.  

Comunicador – Possibilita a troca de mensagens instantâneas entre 

usuários da comunidade acadêmica.  

APOIO 

Administração de grupos, dicas de uso, manual do usuário, modelos de 

arquivos, lista das novidades do portal, tutoriais de uso de ferramentas, 

calendário e inscrições, divulgação dos cursos de pós-graduação e técnicos que 

ocorrem na Faculdade Herrero. 

 

1.18- MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL NSA 

1.19-MECANISMO DE INTERAÇÃO ENTRE OS DOCENTES NSA 
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1.20-PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENSINO 

APRENDIZAGEM 

Seguindo a postura pedagógica progressista, que antevê o agir em direção 

à transformação social, a avaliação deverá subsidiar o processo ensino-

aprendizagem, onde professores e alunos são objetos e sujeitos da avaliação, 

como processo coletivo. Privilegiam-se os instrumentos e meios que possam 

revelar aspectos qualitativos, orientando professor e aluno na direção adequada. 

A avaliação também possibilita aferir resultados alcançados face aos objetivos 

propostos e identificar mudanças de percurso necessárias. 

. O Curso de Psicologia se posiciona em consonância às práticas 

avaliativas que se preocupam com o desenvolvimento do aluno e com a 

transformação da sociedade, a favor do ser humano. 

O curso de Psicologia da Faculdade Herrero implica numa concepção do 

processo ensino-aprendizagem em que a avaliação e progressão do 

estudante acontecem de maneira contínua durante o curso. Para isso, o 

processo de acompanhamento, avaliação e progressão são processados de 

maneira específica em cada disciplina, assim como na integração das exigências 

metodológico - práticas existentes nos estágios dos diferentes períodos. 

A proposta curricular concebe um encadeamento e integração de 

conteúdos e metodologias, cuja complexidade vai aumentando a cada período 

cursado, de tal modo que o domínio de conhecimentos e habilidades exigidas 

torna-se condição essencial para a progressão, principalmente no que se refere 

às atividades práticas e de interseção nos contextos institucionais e comunitários 

dos estágios programados. 

Este contato e inserção inicial, além de capacitá-lo nos aspectos 

instrumentais e metodológicos, têm a finalidade de ir apresentando ao estudante 

um leque de alternativas de problemáticas sobre as quais se dará sua escolha 

nos períodos seguintes, para o Trabalho de Conclusão de Curso. 

A Faculdade Herrero tem na avaliação um elemento capaz de contribuir para 

formação de seus acadêmicos, para as práticas de seus docentes e para 
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aperfeiçoamento de seus cursos. Algumas características podem ser propostas 

como representativas de um processo avaliativo eficaz e coerente: dinamismo, 

no sentido de constituir-se como mecanismo de ação-reflexão-ação, ou seja, 

como elemento propulsor do processo ensino aprendizagem; participativa, quer 

dizer, realizada de forma colaborativa, desde a elaboração dos critérios até a 

expressão dos resultados; sistematicidade, uma vez que uma maneira mais 

democrática de avaliar não significa deixar de avaliar ou desconsiderar seu vigor; 

objetividade, característica de toda atividade que se pretenda científica. Para a 

avaliação de desempenho educacional, que compreende a verificação das 

condições processuais e dos objetivos/competências estabelecidos, 

subentende-se como averiguação contínua, formativa, que favoreça a conduta 

crítica e reflexiva e direcione aperfeiçoamento dos planos de ensino e das 

estratégias de ensino.  

 O processo avaliativo tem, na Instituição, o objetivo de melhorar 

qualitativamente as relações e os processos promovidos no seu interior. O termo 

melhoria da qualidade tem para a Instituição o sentido de aprofundamento e 

abrangência do processo de conhecimento, articulando ensino, pesquisa e 

extensão e objetivando a formação acadêmica adequada em conjunto com o 

processo de cidadania, engajados no desenvolvimento científico-tecnológico 

com vistas ao fortalecimento da sociedade nos seus aspectos econômicos, 

sociais e culturais. 

 A prática de avaliação deve constituir-se em ato dinâmico, processual, 

ocorrendo de modo coparticipativo, em que professor e estudante 

comprometem-se com a construção do conhecimento e a formação de um 

profissional competente. Há necessidade de se compreender a avaliação como 

processo dinâmico de repensar a práxis educativa.  

             No âmbito do curso de Psicologia, as estratégias de avaliação utilizadas 

abrangem, a critério do professor, diferentes modalidades: provas escritas, orais, 

estudos de caso, resenhas, organização de seminários, relatos de entrevistas e 

vivências práticas de técnicas psicológicas. 
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           A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina/semestre, 

incidindo sobre frequência e aproveitamento. Para cada disciplina existe um 

Plano de Trabalho Docente elaborado pelo respectivo professor ou grupo de 

professores, aprovado pelo Conselho de Curso e comunicado ao aluno no início 

de cada período letivo. 

           O Plano de Trabalho Docente deve conter, no mínimo, ementa, objetivos, 

conteúdo programático, critérios de avaliação e as bibliografias básica e 

complementar, de cada disciplina. 

          É obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas e demais atividades escolares da disciplina. E considerado reprovado na 

disciplina o aluno que nela registre frequência inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades programadas. 

          Para efeito de avaliação do rendimento escolar, o período letivo e dividido 

em dois sub-períodos e um exame final. O resultado da avaliação do rendimento 

em cada sub-período, no exame final e no final do período letivo é expresso em 

notas, em uma escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez).   Considera-se aprovado 

e dispensado do exame final o aluno que, no término do semestre letivo, através 

da média aritmética simples das notas dos dois sub-períodos, alcance nota igual 

ou superior a 7,0 (sete). Submete-se a exame final o aluno que tenha obtido 

média das notas dos dois sub-períodos não inferior a 4,0 (quatro). 

 

          Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) das atividades, é aprovado na disciplina, o aluno que obtenha média 

aritmética igual ou superior a 5,0 (cinco), tomando-se como parcelas a média 

das notas dos dois sub-períodos e a nota do exame final. 

         O aluno reprovado, por não ter alcançado a frequência mínima exigida, 

está sujeito a repetir a disciplina, obrigando-se, nas repetências, as mesmas 

exigências de frequência e de aproveitamento, estabelecidas no Regimento.  Já 

os alunos reprovados por nota terão o direito de realizar um segundo exame 

final, a fim de recuperar o conhecimento, para tal ele poderá contar com o apoio 

pedagógico dos professores para o esclarecimento de dúvidas, de acordo com 

a disponibilidade de horários dos professores da instituição. Se o aluno, após 

esta recuperação, não atingir o objetivo o mesmo estará sujeito às mesmas 

condições de repetência descritas acima. O Regimento da Faculdade Herrero 

encontra-se na instituição à disposição dos alunos, para verificação. 

            No curso de Psicologia a avaliação é contínua, processual e cumulativa 

tendo como foco os diversos elementos que interagem no processo ensino 

aprendizagem. A avaliação ocorre ao longo de cada período, sendo utilizados 
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instrumentos e formas variadas, tais como observação e acompanhamento 

global do aluno Seminários avaliações teórico e práticas atividades individuais 

e/ou coletivas pesquisas visitas técnicas projetos interdisciplinares relatórios e 

demais modalidades e formas que se mostrem aconselháveis e de possível 

aplicação, conforme a disciplina, módulo e componente curricular. 

O Estágio, O TCC e as atividades complementares possuem sistemas 

específicos de avaliação de aprendizagem. 

 

1.21-  NÚMERO DE VAGAS 

Turno: Noturno 

Vestibular: Anual 

Número de vagas: 50 

 

1.22-  INTEGRAÇÃO COM AS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NSA     

1.23 - INTEGRAÇÕES COM O SISTEMA LOCAL DE SAÚDE /SUS- 

RELAÇÃO ALUNOS      /DOCENTES 

A Faculdade Herrero já tem convênio com a Secretaria de Saúde Municipal. 

As atividades previstas nesta proposta pedagógica contemplam atividades que 

irão ser desenvolvidas neste contexto, e os alunos terão oportunidade de 

desenvolver atividades de estágio com ações de promoção, prevenção e 

intervenção de forma integrada com o serviço. 

Os alunos nesta atividade serão acompanhados diretamente por 

supervisores da Instituição que desenvolverão um trabalho de Parceria com o 

grupo de profissionais da Unidade de Saúde, contribuindo com o serviço e 

colaborando nas atividades próprias deste contexto. O estágio obrigatório 

supervisionado também tem como meta priorizar a comunidade nos aspectos 

social e da saúde, atuando com ética, respeito e parceria com o grupo técnico 

do serviço. 
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1.24- INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LOCAL DE SAÚDE /SUS- 

RELAÇÃO ALUNOS      /USUÁRIO 

No curso de Psicologia da Faculdade Herrero a integração ensino-serviço 

é uma atividade de trabalho coletivo pactuada e integrada entre a academia e o 

serviço. A academia representada pelos professores do curso e seus alunos; o 

serviço representado pelas equipes dos serviços de saúde, incluindo- os 

gestores. Ambos estão integrados em uma ação de trabalho visando à qualidade 

de atenção à saúde individual e coletiva e à qualidade da formação profissional. 

Se considerarmos que os cenários de aprendizagem são de potencial 

importância como lócus da formação em saúde, espaços privilegiados para a 

incorporação da integralidade no processo de ensino-aprendizagem, a 

redefinição das práticas e estágios e do seu local de desenvolvimento ganha 

importância e precisa estar identificada com os princípios políticos e 

pedagógicos definidos pelos gestores e demais atores do processo educativo. 

Mas também precisam ser olhados pelos gestores e atores do processo de 

produção do cuidado como espaço concreto em que as mudanças podem 

acontecer mutuamente, influenciando e trazendo novos sentidos às suas 

práticas (ROMANO, HENRIQUES, 2005; HENRIQUES, 2005). 

A organização das disciplinas obrigatórias, conteúdos e atividades 

presentes nesta proposta contemplam áreas consideradas fundamentais para 

uma atuação ampla, crítica e dirigida ao enfrentamento de problemas concretos. 

 

1.25- ATIVIDADES PRATICAS DE ENSINO NSA 

 

1.26- ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA AS ÁREAS DA SAÚDE 

A partir das Diretrizes Curriculares, a prática deverá estar presente durante 

todo o curso e não apenas no período dos estágios. Esta concepção exige uma 

estruturação do currículo que valorize durante todo o período de formação, as 

experiências e vivências nos campos de atuação do psicólogo, de modo que o 
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conteúdo teórico não seja apresentado desconectado de sua futura utilização 

prática. O discente será acompanhado pelo professor nestas atividades, que 

serão desenvolvidas desde o primeiro período do curso, através da presença de 

carga horária exclusiva para a prática.  

Compreendendo a relevância da atividade prática, foram definidas algumas 

estratégias para auxiliar a aplicação desta prática por parte dos professores, 

como pode ser verificado abaixo. Vale ressaltar que estas atividades não 

poderão constar como atividades complementares, nem como estágios (básico, 

específico ou opcional), mas serão partes integrantes das disciplinas do curso. 

 1o. Período  

Anatomia Aplicada a Psicologia - Carga horária Total 80hs/ Carga horária 

Prática 20hs - As atividades práticas da disciplina de Anatomia são realizadas 

em laboratório próprio, tendo como material de apoio as peças anatômicas 

artificiais. Os alunos recebem a cada aula um roteiro de atividades com objetivos 

de ensino, baseado nas lâminas do Atlas Netter. Durante a aula o professor 

utilizará modernos recursos de mídia 3D, com o apoio do Atlas Netter, para a 

visualização dinâmica dos sistemas anatômicos.  

 

 

 

2o. Período  

Neuroanatomia Aplicada a Psicologia - Carga horária Total 80hs/ Carga 

horária Prática 20hs – As atividades práticas da disciplina de Neuroanatomia são 

realizadas no laboratório de Anatomia. Os alunos recebem a cada aula um 

roteiro de atividades com objetivos de ensino, baseado nas lâminas do Atlas 

Netter. Durante a aula o professor utiliza modernos recursos de mídia 3D, com 

o apoio do Atlas Netter, para a visualização dinâmica dos sistemas anatômicos.  
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3o. Período 

Testes e Exames Psicológicos I - Carga horária Total 40hs/ Carga horária 

Prática 20hs - As atividades práticas da disciplina de TEP I incluem: Estudos 

dirigidos: realizados em duplas após a finalização de cada conteúdo; Aplicação 

de Testes: a aplicação se dá entre os alunos, em duplas, a partir de uma 

apresentação em que a professora irá simular a aplicação do teste em questão. 

Os testes trabalhados são os testes previstos no conteúdo programático.  

Análise Experimental do Comportamento I – Carga horária Total 80hs/ 

Carga horária Prática 40hs.  As atividades práticas são realizadas no laboratório 

de Informática. 

Neurofisiologia Aplica a Psicologia - Carga horária Total 40hs/ Carga 

horária Prática 20hs - Realiza-se a correlação teórico prática clínica, com casos 

clínicos voltados para a Psicologia. São previstos Seminários para apresentação 

de casos pertinentes a Neurofisiologia e prática clínica do psicólogo. 

 

4º Período  

Testes e Exames Psicológicos II - Carga horária Total 40hs/ Carga 

horária Prática 20hs - As atividades práticas da disciplina de TEP II incluem: 

Estudos dirigidos: realizados em duplas após a finalização de cada conteúdo; 

Aplicação de Testes: a aplicação se dá entre os alunos, em duplas, a partir de 

uma apresentação em que a professora irá simular a aplicação do teste em 

questão.  Os testes trabalhados são os testes previstos no conteúdo 

programático.  

Tópicos Especiais em Psicologia I - Necessidades Especiais – Carga 

Horária Total 40hs/ Carga horária Prática 20hs – A atividade prática desta 

disciplina inclui visita as instituições que desenvolvam trabalho com pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Objetiva-se o contato com as diferentes 

deficiências, a observação da ação dos profissionais nas áreas de reabilitação, 

incluindo a ação do psicólogo. 
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Análise Experimental do Comportamento II – Carga horária Total 80hs/ 

Carga horária Prática 40hs - As atividades práticas são realizadas no laboratório 

de Informática. 

 

5º Período 

Dinâmica de Grupo I - Carga horária Total 40hs/ Carga horária Prática 

20hs - As atividades práticas desta disciplina incluem a aplicação entre os 

próprios alunos de técnicas e dinâmicas para fins específicos, vivências 

dramáticas e Role-Playing de situações do cotidiano em que as técnicas sejam 

aplicadas.  

6º Período 

Dinâmica de Grupo II - Carga horária Total 40hs/ Carga horária Prática 

20hs - As atividades práticas desta disciplina incluem a proposição de situações- 

problema para as quais os alunos precisam organizar estratégias de intervenção 

que envolva dinâmicas de grupo para fins específicos, vivências dramáticas e 

Role-Playing de situações do cotidiano em que as técnicas sejam aplicadas. 

 

7º Período 

Orientação Vocacional e Profissional- Carga horária Total 40hs/Carga 

horária pratica 20hs- Nesta disciplina os alunos devem elaborar um projeto e 

uma proposta de intervenção com o intuito de orientar adolescentes em um 

planejamento de vida na área pessoal e profissional. Para tanto farão a utilização 

de materiais e técnicas específicas para o contexto tais como entrevistas, testes, 

formulários, pesquisas de mercado de trabalho, questionários, etc. 

Psicoterapia Infantil - Carga horária Total 40hs/ Carga horária Prática 

20hs - As atividades práticas desta disciplina incluem diferentes recursos 

técnico-terapêuticos: desenho, pintura, fantasia, argila, massa de modelar, 

blocos de madeira, sucata, colagem, fantoches, casinha de bonecas, mesa de 
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areia, planta baixa e Tangran, dentre outras. As atividades práticas são realizas 

com os materiais e recursos fornecidos pela instituição. Outra atividade poderá 

ser O Role-Playing que é um recurso de ensino em que os alunos representam 

papéis, vivenciam situações do cotidiano, a fim de compreender o 

comportamento social, as interações e as formas de resolver problemas de 

maneira mais eficaz. Esta técnica também auxilia os alunos a organizarem e 

sistematizarem a informação teórica e a correta utilização das técnicas no 

atendimento terapêutico infantil. 

Psicologia Aplicada as Organizações I- Trabalho - Carga horária Total 

40hs/ Carga horária Prática 20hs – Nesta disciplina os alunos devem escolher 

uma empresa ou organização para realizarem um exercício de Diagnóstico 

Organizacional e elaboração de um plano de trabalho.  

 

8º Período 

Coaching de Carreira - Carga horária Total 40hs/ Carga horária Prática 

20hs - Nesta disciplina o aluno desenvolve atividades práticas realizando a auto 

aplicação de instrumentos que avaliam suas competências e habilidades, 

identificando seus pontos fortes e pontos a desenvolver, de acordo com suas 

áreas de maior interesse na carreira profissional. Participa de sessões em 

grupo de coaching, que o auxiliam em suas definições e planejamento de ações 

para o seu pleno desenvolvimento pessoal e profissional. 

Psicologia Aplicada as Organizações II- Trabalho - Carga horária Total 

40hs/ Carga horária Prática 20hs - Nesta disciplina os alunos devem elaborar um 

projeto e uma proposta de intervenção com base no Diagnóstico Organizacional 

realizado na parte I da disciplina (7o. período). 

Oficina de Projetos I - Carga Horária Total/Carga Horária prática 20hs - 

Nesta disciplina os alunos realizarão uma pratica com a elaboração do projeto 

de pesquisa. Psicologia e Ciência. A produção do conhecimento científico: 

Estratégias e metodologias. Elaboração de projeto de pesquisa.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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9° Período 

Oficina de Projetos II - Carga Horária Total/Carga Horária prática 20hs - 

Finalização e submissão do Projeto de Pesquisa iniciado em Oficina de Pesquisa 

I ao Comitê de Ética em pesquisa (Plataforma Brasil). Início da coleta, análise e 

tratamento de dados. Elaboração de relatório de pesquisa.  

 

1.27- ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA A LICENCIATURA 

NSA 

 

 

 

 

02  )  DIMENSÃO 2:   CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

2.1  ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo, considerado 

pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) uma 

referência indicativa da qualidade dos cursos de graduação. Dispõe de 

Regulamento próprio.  

O Núcleo Docente Estruturante NDE foi um conceito criado pela Portaria 

Nº 147, de 2 de fevereiro de 2007, com o intuito de qualificar o envolvimento 

docente no processo de concepção e consolidação de um curso de graduação.  

Composto pelo Coordenador do Curso, que preside, e por mais cinco 

docentes - com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu, contratados 

em regime de trabalho que assegure preferencialmente a dedicação plena ao 
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curso e com experiência docente - é responsável pela concepção, elaboração, 

implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

 Art. 1º - O Núcleo Docente Estruturante é órgão de coordenação didática 

integrante da Administração Superior, destinado a elaborar e implantar a política 

de ensino, pesquisa e extensão e acompanhar a sua execução, ressalvada a 

competência dos Conselhos Superiores, possuindo caráter deliberativo e 

normativo em sua esfera de decisão.  

Parágrafo Único - É vedado ao Núcleo Docente Estruturante - NDE 

deliberar sobre assuntos que não se relacionem exclusivamente com os 

interesses da Instituição.  

Art. 2º - O Núcleo Docente Estruturante - NDE é composto:  

I. Pelo Coordenador do curso, seu presidente;  

II. Por quatro docentes da área do conhecimento do curso que 

participam na integralização do currículo pleno do Curso, para 

mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos;  

Parágrafo Único - O Coordenador será substituído nas faltas e 

impedimentos pelo membro do Núcleo Docente Estruturante - NDE mais antigo 

no magistério.  

Art. 3º - O Núcleo Docente Estruturante - NDE reúne-se ordinariamente, 

uma vez por bimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

Coordenador ou por 2/3 dos seus membros.  

§ 1º - A convocação de todos os seus membros é feita pelo Coordenador 

do Curso mediante aviso expedido pela Secretaria da Faculdade, pelo menos 48 

(Quarenta e oito) horas antes da hora marcada para o início da sessão e, sempre 

que possível, com a pauta da reunião.  
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§ 2º - Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo 

de que trata o "caput" deste artigo, desde que todos os membros do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE tenham conhecimento da convocação e ciência das 

causas determinantes de urgência dos assuntos a serem tratados. 

§ 3º - O Núcleo Docente Estruturante - NDE, salvo quórum estabelecido 

por lei ou por este Regimento, funciona e delibera, normalmente, com a presença 

da maioria absoluta de seus membros;  

§ 4º – O Núcleo Docente Estruturante - NDE poderá requisitar junto à 

Secretaria da Faculdade, o pessoal técnico necessário para auxiliar nas suas 

atividades.  

Art. 4º - A pauta dos trabalhos das sessões ordinárias será 

obrigatoriamente a seguinte:  

a) Leitura e aprovação da Ata da sessão anterior;  

b) Expediente;  

c) Ordem do dia;  

d) Outros assuntos de interesse geral.  

§ 1º - Podem ser submetidos à consideração do plenário assuntos de 

urgência, a critério do Núcleo Docente Estruturante - NDE, que não constem da 

Ordem do Dia, se encaminhados por qualquer um de seus membros;  

§ 2º - Das reuniões, lavrará um dos membros do Núcleo Docente 

Estruturante - NDE, ata circunstanciada que, depois de lida e aprovada é 

assinada pelos membros presentes na reunião.  

Art. 5º - Todo membro do Núcleo Docente Estruturante tem direito à voz e 

voto, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.  

Art. 6º - Observar-se-á nas votações os seguintes procedimentos:  

a. Em todos os casos a votação é em aberto;  
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b. Qualquer membro do Núcleo Docente Estruturante pode fazer 

consignar em ata expressamente o seu voto;  

c. Nenhum membro do Núcleo Docente Estruturante deve votar ou 

deliberar em assuntos que lhe interessem pessoalmente;  

d. Não são admitidos votos por procuração.  

Art. 7º - Compete ao Núcleo Docente Estruturante - NDE:  

I. Estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico 

do Curso, respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos 

superiores;  

II. Auxiliar o Núcleo de Pesquisa na fixação das linhas básicas de 

pesquisa do Curso;  

III. Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do Curso;  

IV. Elaborar o currículo pleno do Curso e suas alterações, para 

aprovação pelos órgãos competentes;  

V. Emitir pareceres das propostas de ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito do Curso;  

VI. Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do Curso 

e suas respectivas ementas, recomendando ao Coordenador do 

Curso, modificações dos programas para fins de compatibilização;  

VII. Propor ao Coordenador providências necessárias à melhoria 

qualitativa do ensino;  

VIII. Participar do processo de seleção, permanência ou substituição de 

docentes para o Curso;  

IX. Promover a avaliação dos planos de trabalho nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão na forma definida no projeto de 

avaliação institucional;  

X. Emitir parecer sobre a organização, funcionamento e avaliação das 

atividades de Estágios e das Monografias do Curso;  

XI. Coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de 

títulos bibliográficos e outros materiais necessários ao Curso;  

XII. Analisar e homologar o cronograma das atividades do Curso;  
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XIII. Assessorar o Coordenador em outras atividades especiais;  

XIV. Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de 

atuação;  

XV. Sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa 

que entenda necessárias ao desenvolvimento das atividades do 

Curso;  

XVI. Avaliar o desempenho docente, discente e técnico-administrativo, 

segundo proposta dos órgãos superiores;  

XVII. Zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelo 

Curso;  

XVIII. Auxiliar o Núcleo de Pesquisa e Estudos Jurídicos na análise das 

propostas de pesquisa institucional apresentado por docentes e 

alunos candidatos à iniciação científica;  

XIX. Incentivar a elaboração de programas de extensão na área de sua 

competência e supervisionar a execução e avaliar seus resultados; 

XX. Promover a interdisciplinaridade do curso;  

XX. Exercer as demais funções que lhe são explícitas ou implicitamente 

conferidas pelo Regimento Geral da Faculdade e de outras 

legislações e regulamentos a que se subordine.  

Art. 8º - O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua 

publicação.  

 

2.1.2. NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

PSICOLOGIA 

O Coordenador do curso de graduação de Psicologia atuará na gestão do 

ensino, visando garantir a qualidade e aprimorar a oferta de ensino de qualidade. 

Sua gestão do curso se desenvolverá sob a forma Colegiada e com o apoio do 

Núcleo Docente Estruturante. 

O NDE será composto pela Coordenação do Curso e mais cinco docentes 

com formação e experiência profissional adequadas nas diversas áreas da 
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educação para atuar junto à coordenação de curso nos cuidados com a 

adequação dos conteúdos e na gestão do curso. Será considerado também 

como critério desejável para a composição do NDE o envolvimento do professor 

com a gestão do curso.  

As reuniões deverão acontecer bimestralmente e serão registradas em ata 

própria. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 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 

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 os 

Cursos de Graduação; 

 Acompanhar, atuando no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso; 

 Analisar os planos de ensino e sugerir à Coordenação do Curso: 

atualizações de conteúdo, ementas, bibliografias; metodologias de ensino 

e aprendizagem; atividades de ensino inter e multidisciplinares; 

instrumentos de avaliação do rendimento escolar; 

 Analisar os resultados acadêmicos, notas do Enade e propor ações à 

Coordenação do 

 Curso: estudos dirigidos; atividades de nivelamento e/ou recuperação de 

estudos; alterações na matriz curricular, carga-horária e disciplinas; 

 Sugerir à Coordenação de Curso atualização ou elaboração de 

normativas e/ou manuais. 

 

2.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR   
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FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

  Mestrado em Psicologia da Infância e da Adolescência pela Universidade 

Federal do Paraná, UFPR, Curitiba Paraná  

o Título do Trabalho: Análise da Interferência de um Modelo de 

Treinamento em Habilidades Sociais, na emissão de 

Comportamentos pró Sociais em Adolescentes normais no 

Contexto Escolar. 

o Orientador: Drª Yara Kuperstein Ingberman  

 Mestrado em Gestão de Instituições de Ensino Superior  

o Universidade Tuiuti do Paraná, UTP, Curitiba Paraná 

o Título: Implantação de um centro de atendimento a paciente 

portador de cardiopatia 

o Ano de obtenção: 1997  

o Orientador: Drª Zilma Gomes Parente de Barros. 

 Especialização em Ativação de Processos de Mudança na Formação 

Superior de Profissionais da Saúde 

o Fundação Oswaldo Cruz   Rio de janeiro    Brasil  

o Título do trabalho: Relato de Experiência: Implantação de um 

Projeto Curricular em Psicologia e a formação do profissional da 

Saúde.  

o Orientador:  Drª Maria Helena Passine de Oliveira. 

 Especialização em Administração Universitária. 

o Universidade Tuiuti do Paraná UTP Curitiba Paraná  

o Título do Trabalho; A procura de pacientes na clínica escola  

o Orientador: DR° Paulo Finger  
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 Experiência Acadêmica no Ensino Superior -  

o 39 anos como Professora no Ensino Superior; 

o Direção da Clínica Escola, Coordenação de Estágios, e 

Coordenadora do Curso de Formação de Psicólogos (5° ano) Puc 

Paraná 1978 a 1983;  

o Direção da Clínica Escola da Clínica Escola da Universidade Tuiuti; 

Coordenação do Curso de Psicologia da Universidade Tuiuti; 

Chefe de Departamento de Psicologia da Universidade Tuiuti entre 

o período de 1983 a 2000. 

o Coordenação do Curso de Psicologia da Faculdade Evangélica do 

Paraná no período de 2000 a 2014.  Período em que a instituição 

obteve nota 4 no ENADE e ficou entre as 17° lugar no Brasil 

concorrendo com instituições públicas e privadas do Brasil    

 Psicóloga Clínica desde 1976 até a presente data. 

 

ATUAÇÃO DO COORDENADOR  

 

Presidir ao Núcleo Docente Estruturante, dirigindo as suas reuniões nos 

termos da legislação em vigor, do Regimento Interno e do Regulamento do NDE;  

Acompanhar o processo de matrícula dos alunos, de acordo com o 

calendário acadêmico; acompanhar, bimestralmente, os assentamentos dos 

diários de classe, visitando-os nos espaços reservados em cada folha;  

Conferir as médias, mensagens e faltas constantes nos diários de classe 

do professor, bem como o cumprimento das cargas horárias das disciplinas;  

Coordenar e desencadear os processos de aproveitamento de estudos e 

transferências internas e externas;  
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Informar e orientar o corpo docente e o corpo discente ligado ao curso 

quanto às normatizações internas e demais encaminhamentos dos órgãos da 

Faculdade Herrero.  

Acompanhar todo o processo de lotação dos docentes, informando aos 

órgãos competentes as alterações efetuadas;  

Elaborar o horário das atividades do curso , submetê-lo à aprovação do 

colegiado de curso e acompanhar o seu efetivo desenvolvimento;  

Supervisionar o cumprimento de: horário de aulas do professor; carga 

horária e conteúdo programático da disciplina; atividades acadêmicas 

complementares; atividades práticas supervisionadas; cronograma proposto 

pelo professor para alunos em dependência e exercícios domiciliares nos casos 

previstos nas normas vigentes.  

Zelar pelo bom cumprimento das atividades dos docentes do curso, 

aplicando as penalidades cabíveis quando for o caso;  

Informar aos órgãos competentes da Faculdade os casos de não 

cumprimento das disposições previstas no inciso IX deste artigo;  

Orientar discentes ou seus representantes nos casos de licença e abono 

de faltas previstas nas normas vigentes, comunicando, por escrito, aos 

professores o período de vigência do impedimento;  

Providenciar a relação nominal de discentes, contendo os respectivos 

dados pessoais, com o objetivo de atender os casos de seguridade dos 

discentes, encaminhando à Diretoria Acadêmica para processar os trâmites 

legais;  

Receber recurso quanto aos pedidos de revisão de avaliação escrita, e 

designar professor para compor a banca revisora, ouvido o colegiado de curso;  

Promover a integração dos conhecimentos produzidos no curso com a 

comunidade na qual o mesmo está inserido;  
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Participar do processo de discussão sobre criação, implantação e 

rotatividade de cursos, bem como sobre ampliação e redução de vagas;  

Exercer as competências do presidente do colegiado de curso;  

Representar o curso em eventos promovidos pelas entidades ligadas à 

área do curso;  

Articular com a gerência da instituição a promoção e o desenvolvimento de 

eventos e outras atividades afins realizadas no âmbito da Faculdade Herrero;  

Articular junto ao colegiado de curso o processo de elaboração, 

reformulação e adequação do projeto pedagógico do curso, de acordo com as 

políticas internas e externas;  

Viabilizar a execução das atividades relacionadas ao estágio, 

selecionando, também, junto à comunidade externa, os campos de estágio 

adequados à formação exigida pelas disciplinas, firmando termo de 

compromisso ou, conforme o caso, encaminhando aos órgãos competentes a 

minuta de convênio;  

Analisar, emitir parecer e acompanhar os projetos de ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão referentes às modalidades de atividades 

acadêmicas complementares, encaminhando relatórios finais aos órgãos 

competentes para os devidos registros acadêmicos; e  

Articular, junto ao colegiado do curso, a promoção de eventos ligados à 

pesquisa/iniciação científica, ensino e extensão que contribuam para a qualidade 

do ensino;  

Encaminhar os planos de ensino, contendo o programa e os critérios de 

avaliação propostos pelos professores de cada disciplina, para aprovação do 

colegiado de curso;  

Exame Nacional de Cursos (ENC) e as normatizações referentes ao 

mesmo, bem como os resultados obtidos pelas Instituições de Ensino Superior, 

propondo medidas pedagógicas para garantir um resultado satisfatório do curso;  
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Colaborar na elaboração do plano de capacitação docente, ouvido o 

colegiado respectivo;  

Administrar os conflitos internos, de forma transparente e objetiva, 

encaminhando, quando for o caso, para os órgãos competentes; e  

Desenvolver outras atividades no âmbito de sua área de atuação.  

Como articuladora do projeto pedagógico da instituição, à Coordenação de 

Curso cabe a sistematização e integração do trabalho pedagógico, seu 

acompanhamento e avaliação. Sua práxis comporta uma dimensão reflexiva, 

organizativa, conectiva, interventiva e avaliativa na implantação e 

implementação do projeto pedagógico.  

É o Coordenador que, no contato diário com professores e alunos, tem 

clara a realidade de seu curso. Coordenar é ir além dos programas, das cargas 

horárias, das avaliações e de tantas outras tarefas que se avizinham à fria e 

repetitiva burocracia. Coordenar é manter-se ligado a tudo: pessoas, materiais, 

documentos.  

O Coordenador, comprometido com propósitos educacionais da Instituição, 

juntamente com sua equipe, constrói e dá a personalidade ao curso. Entre aulas 

e conversas possibilita-se a formação profissional, dentro dos mais elevados 

valores éticos, de respeito humano e de responsabilidade social. 

A atuação do Coordenador de Curso no âmbito da Faculdade Herrero será 

considerada estratégica para a qualidade do curso. O Coordenador dedicara 25 

horas semanais às atividades de Coordenação. 

Atuando de forma compartilhada e mediada pela Direção Acadêmica, 

compete ao Coordenador, entre outras atividades previstas no Regimento, a 

observação adequada de todos os itens previstos nas Diretrizes Curriculares, 

Catálogo de Cursos Superiores de Tecnologia e/ou nas orientações dos 

Conselhos Profissionais para a construção de um profissional com o perfil 

adequado as expectativas do mercado de trabalho e do perfil ético proposto pela 

Faculdade Herrero. 
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A atuação do Coordenador do Curso se caracteriza pelo gerenciamento 

administrativo e pela gestão pedagógica do Curso. 

O Coordenador do curso deverá atuar com competências gerais de 

liderança, tomada de decisões, comunicação, capacidade de trabalhar em 

equipe, administração e liderança, além do compromisso de manter-se 

atualizado no que tange conteúdos de gestão do ensino e educação na saúde. 

Tais competências gerais são da mesma forma esperadas do egresso no curso. 

 

 2.3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE 

GESTÃO 

A Coordenadora do Curso de psicologia da Faculdade Herrero possui 39 

anos de Experiência profissional no magistério Superior. 

A Coordenadora do Curso de Psicologia da Faculdade Herrero possui 30 

anos de Experiência profissional exercendo funções de coordenadora de Curso 

de psicologia em três Instituições de Ensino de Curitiba com elevados índices de 

qualificação perante o MEC. 

 

2.4. REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO. 

A atuação do Coordenador de Curso no âmbito da Faculdade Herrero será 

considerada estratégica para a qualidade do curso. O Coordenador dedicará 40 

horas semanais às atividades de Coordenação. 

 

2.5 CARGA HORÁRIA DO COORDENADOR DE CURSO 

O Coordenador dedicará 40 horas semanais às atividades de 

Coordenação. 
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2.6. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE  

 O quadro de docentes dos dois primeiros anos do Curso de Psicologia da 

Faculdade Herrero contara com os professores, segundo o perfil apresentado na 

Tabela seguinte. 

 

N° Nome do professor 
Titulação 
do 
professor 

Regime de 
Trabalho 

Experiência 
Profissional 
Docente 

Experiência 
Profissional 

1 Adriano Watanabe Mestre Parcial 6 anos 6 anos 

2 Felipe G. Oliveira Mestre Parcial  15 anos  15 anos 

3 Fernanda Brunkow Mestre  Parcial 03 anos 03 anos 

4 Flavia M.R.C.Bahls Mestre Parcial  18 anos   18 anos 

5 Giovanna Medina Mestre Parcial  16 anos   16 anos 

6 
Jose Lourenço 
Kutzke Morais da 
Silva 

Mestre  Parcial  04 anos   04 anos 

7 Katia Yumi Uchimara Doutora Parcial  18 anos  18 anos 

8 
Leticia P. de melo 
Sarzedas 

Mestre Parcial  12 anos  12 anos 

9 Ligia Moura Burci Mestre Parcial O5 anos 04 anos 

10 
Maria Graça 
S.Padilha 

Doutora Parcial  32 anos   32 anos 

11 
Mariana da Rocha 
Piemonte 

Doutora  Parcial  05 anos   02 anos 
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12 
Marilza Bertassoni 
Mestre 

Doutora Parcial 32 anos    32 anos 

13 
Roseli Deolinda 
Hauer 

Mestre Parcial 39 anos 39 anos 

14 
Solange Lucie 
Machado 

Mestre Parcial  18 anos   18 anos  

15 Suzana Borges Mestre Parcial  35 anos   35 anos 

16 Tania M.G.Furtado Mestre Parcial 34 anos 34 anos 

17 
Vivian Lazarotto 
Pereira 

Mestre Parcial  06 anos   06 anos 

18 Walquiria Zonta Mestre Parcial  18 anos   18 anos 

19 
Yara Kuperstein 
Yngbermann 

Doutora  Parcial 39 anos 39 anos 

 

 

2.7. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO – PERCENTUAL DE 

DOUTORES 

Titulação Número Percentual Total 

Mestre 14 73.6% 

Doutor 05 26.3% 
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2.8. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

No desenvolvimento dos processos de gestão educacional, a Herrero 

pretende que a comunidade escolar compreenda e assume os objetivos 

educacionais da instituição, a partir da tomada de decisões em conjunto, da 

dinâmica das relações interpessoais e do fluxo de informações. Entende-se que 

ações isoladas resultam em mero paliativo aos problemas enfrentados, e a falta 

de articulação entre eles ocasiona a falta de eficácia nos processos pedagógicos.  

    A política de contratação da Faculdade Herrero orientara para a 

contratação de corpo docente com formação acadêmica e experiência 

profissional adequadas às necessidades específicas do Projeto Pedagógico de 

Curso sendo capazes de contribuir de forma efetiva em todas as atividades de 

ensino aprendizagem previstas. 

  O curso de Psicologia contará, a princípio, com 19 professores, sendo 05 

(26.3%) doutores, 14 (76.6%) mestres. Quanto à área de formação são na 

maioria psicólogos com reconhecida experiência docente e profissional.  Os 

professores do curso atuarão no ensino, no exercício da pesquisa acadêmica e 

na extensão da instituição, sendo que suas atuações serão retratadas no 

relatório anual do curso. O detalhamento da composição do corpo docente 

encontra-se nos itens 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11. Pensando o Corpo Docente como 

conjunto de professores capaz de dar vida ao PPC, cada professor seria 

entendido dentro deste corpo como unidade autônoma, capaz de atuar nos 

limites da sua área de conhecimento, sem prescindir da interrelação como os 

demais que contextualiza o ensino. 

Titulação Número de docentes Regime de Trabalho Parcial 

Doutores 05 26.3% 

Mestres 14 73.6% 

Total 19 100% 
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Cabe ao professor planejar, desenvolver e avaliar o processo ensino-

aprendizagem da configuração curricular, norteado pelo PPC. São atribuições 

docentes conforme o Regimento da Faculdade Herrero, Art. n. 73: 

I. Elaborar o plano de ensino e preparar e disponibilizar as aulas de sua 

disciplina e compatibilizá-los com os demais do curso, tendo em vista o 

projeto pedagógico, além de promover a sua execução integral após a 

competente aprovação; 

II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino e demais atividades na área da sua 

disciplina, cumprindo integralmente o programa e a carga horária previstos; 

III. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar 

e julgar e registrar os resultados apresentados pelos alunos, nos termos 

das normas aprovadas e da legislação; 

IV. Entregar à Secretaria Geral os resultados das avaliações do 

aproveitamento escolar nos prazos fixados; 

V. Observar e fazer cumprir o regime disciplinar da Faculdade Herrero; 

VI. Elaborar e executar projetos de ensino, pesquisa ou de extensão aprovados 

pelos órgãos competentes; 

VII. Participar de reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertence, e 

de comissões para as quais for designado; 

VIII. Indicar a bibliografia na área da sua disciplina; 

IX. Administrar e supervisionar os recursos físicos, materiais e humanos 

colocados à disposição de sua disciplina; 

X. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

A Faculdade Herrero entende que para a efetivação destas atribuições o 

Corpo Docente necessita conhecer o PPC, discuti-lo e participar ativamente do 

seu aprimoramento. Espera-se que o Corpo Docente seja competente para a 

prática docente tanto no que tange atualização dentro da sua área de expertise 

como para aplicar os princípios de educação de adultos.  

Toda contratação de docentes passara por processo seletivo para as vagas 

previamente levantadas pela coordenação do curso. O processo seletivo será 



 

 

 

145 

 

composto por entrevista e análise das habilidades didáticas, técnicas e 

pedagógicas. O candidato apresenta seu currículo no sistema Lattes, com as 

devidas comprovações. A contratação então se dá dentro das normas da CLT. 

O levantamento de vagas será precedido do aproveitamento dos docentes na 

casa, de acordo com a aderência de sua formação às disciplinas e cursos. 

Semestralmente a Coordenação estara reunida com os docentes, para 

atualização e alinhamento da condução geral das atividades. Realizará também 

reuniões da Coordenação com subgrupos de docentes de disciplinas afins ou 

por período do curso, afim de verficar se e alinhar-se questões de conteúdos e 

troca de experiências dos docentes entre si. Quando estão em estudos 

mudanças curriculares, os docentes envolvidos trabalham com a Coordenação 

para a estruturação da proposta. 

 

 

2.9 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE. 

        A experiência profissional dos professores está sendo 

apresentada no quadro 2.6. Dos 19 professores ,05 professores estão 

na faixa de 3 a 6 anos de Experiência docente; 6 professores 

apresentam experiência profissional entre 32 a 39 anos; e 8 

professores entre 12 a 18 anos.  

 

    2.10.EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA.NSA 

 

   

 

 2.11.EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO DO CORPO DOCENTE 

        A experiência de magistério do corpo docente esta sendo 

apresentada no quadro 2.6. Existe uma equivalência entre a 

experiência profissional e a experiência  docente. Dos 19 professores , 
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5 professores apresentam experiência profissional entre 32 a 39 anos; 

e 8 professores entre 12 a 18 anos.  

 

 

2.12. RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE DOCENTES E O NÚMERO DE 

ALUNOS NSA  

 

2.13 . FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 

 O colegiado do Curso de psicologia atenderá o Regimento interno da 

Faculdade Herrero, especificamente nos seguintes artigos: 

 Art. 25. O Colegiado de curso é órgão consultivo e deliberativo em 

assuntos de natureza didática e pedagógica. É presidido pelo Diretor 

Acadêmico e constituído pelo Coordenador, pelos professores do curso 

e por um representante do Corpo Discente, escolhido na forma deste 

Regimento.  

 Art. 26. O Colegiado de curso reunir-se-á, em sessão ordinária, 

trimestralmente, e extraordinariamente quando convocado por seu 

presidente ou por solicitação de mais da metade de seus membros.  

 Art. 27. As sessões ordinárias realizar-se-ão em datas pré-fixadas em 

calendário anual, independente de convocação. As sessões 

extraordinárias serão convocadas com antecedência de 24 (vinte e 

quatro) horas, devendo constar do Edital de Convocação os assuntos a 

serem tratados.  

 Art. 28. Nas faltas e impedimentos de qualquer membro do Colegiado de 

Curso, o mesmo será substituído pelo seu suplente, se houver.  
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 Art. 29. O Colegiado de curso deliberará com a presença da maioria de 

seus membros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos, 

cabendo ao Presidente o voto de qualidade.  

 Art. 30. Constituem atribuições do Colegiado de Curso:  

o Deliberar em matéria didático-pedagógica;  

o Dar parecer sobre representação de ordem disciplinar;  

o Constituir comissões especiais de professores para o estudo de 

assuntos que interessem à Faculdade;  

o Estabelecer critérios sobre questões relativas à matrícula, aos 

exames e aos trabalhos escolares;  

o Opinar sobre o planejamento geral das atividades da Faculdade;  

o Propor ao Diretor Geral a realização de Cursos Sequenciais, de  

 Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão;  

o Deliberar sobre outras matérias que lhe sejam atribuídas pelo 

Regimento da Faculdade, bem como, no âmbito de sua 

competência, sobre questões que lhe forem submetidas pelo 

Diretor Geral.  

 São competências do Colegiado de Curso de psicologia:  

I. Aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso, observadas as 

diretrizes gerais para sua elaboração, aprovadas pelo Conselho de 

Administração Superior; 

II. Coordenar o planejamento, elaboração, execução e acompanhamento do 

projeto pedagógico do curso, propondo, se necessário, as devidas 

alterações; 

III. Promover a integração dos planos de ensino visando à 

interdisciplinaridade  para a  
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IV. Organização do programa didático do curso; 

V. Orientar, coordenar e fiscalizar a atividade do curso nas disciplinas que o 

VI. Integram, aprovando as alterações que julgarem necessárias; 

VII. Propor as alterações no currículo do curso, bem como sugerir normas, 

critérios 

VIII. E providências em matéria de sua competência; 

IX. Opinar sobre as normas de transferência de alunos, bem como sobre os 

X. Planos de estudo de adaptação para alunos reprovados, além de critérios 

de equivalência de estudos, dispensa de disciplina, aulas de 

dependências ou adaptação; 

XI. Cumprir as determinações dos órgãos de administração superior e 

cooperar 

XII. Com os serviços de ensino e pesquisa; 

XIII. Instaurar procedimento e propor aplicação de pena disciplinar;  

XIV. Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamento ou neste 

Regimento. 

 

 

 

 

 

 

2.14 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA. 
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 NOME 
TI
T. 

ARTIGOS 
LIVROS 
capitulo 

TRABALHOS 
congressos 

RESUMOS 

PRODUÇÃO 
Didatico-
Pedagogico 
Bancas 

TRADUÇÃO 
Projetos  

Apresenta
ção de 

Produções 
trabalhos 

 
Adriano 
Watanabe 

     02  01 
 

  
Felipe 
Ganzert 
Oliveira 

M          03   03 
06 

 
Fernanda 
Brunkow 

 01  01     
 

 
Flavia M. R. 
Campos 
Bahs 

  01      
 

 
Giovanna 
Medina 

M 
 
 

02 03 05  04  02 
05 

  

Jose 
l.Kutzet 
Moraes da 
Silva 

  09  01    01  09     

05 

  
Katia 
Uchimura 

D 013 05           
 

 Katia Fialho  03       
 

 
 Letícia P de 
Melo 
Sarzedas 

     03   
 

  
Ligia Moura 
Burci 

M 05          01 
 

 
Maria da 
Graça 
Padilha 

 04 03      
 

 

 Mariana 
da Rocha 
Piemonte 

D 01   02  01 03 

04 

 

 
Marilza 
Bertasoni 
Mestre 

     08   

 

  
Roseli 
Deolinda 
Hauer 

M  01    01   01   03 
 

 

 
Tania Mara 
Goes 
Furtado 

   01  6   

 

  

Vivian 
Lazzarotto 
Pereira da 
Cruz 

M 1 1 4 4       
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Walquíria 
Aparecida 
Zonta 

  4      

 

 
Solange 
Lucie 
Machado 

     4 6  

 

 

 

 

 

 

2.15.TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DE TUTORES DO CURSO. NSA 

2.16. EXPERIÊNCIA DO CORPO DE TUTORES EM EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA.NSA 

2.17.RELAÇÃO DOCENTES E TUTORES-PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA 

– POR ESTUDANTE.NSA 

2.18. RESPONSABILIDADE DOCENTE PELA SUPERVISÃO DA 

ASSISTÊNCIA MÉDICA. NSA 

2.19. RESPONSABILIDADE DOCENTE PELA SUPERVISÃO DA 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. NSA 

2.20. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE 

PSICOLÓGICO NSA 

 

 

03  ) DIMENSÃO 3: INFRAESTRUTURA 
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Com sua sede localizada no município de Curitiba, Bairro do Portão, a 

Faculdade Herrero ocupa uma área construída de cerca de quatro mil 

quadrados, incluindo salas de aula, Biblioteca, área de Lazer, Auditório, como 

melhor se descreve mais adiante.  

 

3.1. GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO 

INTEGRAL –TI 

Possuem salas individuais de trabalho arejadas com estação de trabalho, 

rede wi-fi, e mobiliário apropriado como armários e arquivos. 

Acústica: há isolamento entre as salas constituído por divisórias; 

Iluminação: natural por janelas laterais e artificial adotada a iluminação por 

luminárias de alto rendimento, contendo lâmpadas fluorescentes econômicas;  

 

3.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO E 

SERVIÇOS ACADÊMICOS 

Possuem salas individuais de trabalho arejadas com estação de trabalho, 

rede Wi-fi, e mobiliário apropriado com armários e arquivos, e espaço para 

atendimento do Aluno. 

 

3.3. SALA DE PROFESSORES 

Salas de professores, salas de reuniões e gabinetes de trabalho: Seguem 

o mesmo padrão das instalações administrativas.  
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3.4. SALAS DE AULA  

Espaço físico das Salas de Aula: As salas possuem pé-direito de no 

mínimo, 3,00 m, e de no mínimo, 1,00 m2 por aluno;  

Acústica: o isolamento entre as salas se dá por paredes de alvenaria, 

divisórias acústicas e forro;  

Iluminação: natural por janelas laterais e quando artificial, adotada a 

iluminação por luminárias de alto rendimento, contendo lâmpadas fluorescentes 

econômicas;  

Ventilação: a temperatura é controlada por ventilação natural (janelas) e 

pela existência de ventiladores de parede e teto. A insolação é controlada por 

películas de insulfilm ou por meio de persianas/cortinas;  

Mobiliário e Aparelhagem Especifica: carteiras universitárias ergonômicas 

com pranchetas para destros e canhotos, seguindo a devida proporcionalidade. 

As salas possuem quadros brancos ou quadros verdes preservados, sistema de 

projeção multimídia e computadores com acesso à internet.  

CORREDORES E CIRCULAÇÕES 

Local em que estão dispostos os bebedouros;  

Quadros de Avisos: com vidro são dispostos nas áreas internas da faculdade 

assim como são utilizados mini outdoors em suas áreas externas;  

As circulações são dimensionadas para oferecer escoamento e 

segurança;  

A Acessibilidade é facilitada por meio de rampas com corrimão e 

elevadores;  

Ventilação: a temperatura é controlada pela ventilação natural (janelas) e 

existência de ventiladores de teto ou parede, propiciando salas arejadas. Nas 

áreas em que possuem equipamentos de informática são utilizados 
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equipamentos de ar-condicionado, para propiciar maior conforto aos 

funcionários, e durabilidade dos equipamentos;  

Mobiliário: apropriado para micro computadores, além de armários e 

arquivos;  

Acessibilidade: é sempre facilitada por meio de rampas e, quando 

necessário, com corrimão e elevadores;  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

Os diferentes setores da Faculdade Herrero possuem instalações 

sanitárias diferenciadas para discentes, docentes e funcionários e pacientes de 

ambos os sexos. Todos os prédios possuem sanitários adequados aos 

Portadores de Necessidades Especiais.  

Mobiliários: Os sanitários são dotados de aparelhos sanitários e acessórios, 

tais como lixeira, saboneteira, papeleira, louca sanitária e lavatórios. Os prédios 

possuem salas especificas para armazenamento de material de limpeza. 

Adequação e Limpeza: Os serviços de limpeza são desenvolvidos 

diariamente e os funcionários recebem treinamento para limpeza em áreas 

críticas.  

ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS  

A Comunidade da Faculdade Herrero conta com Áreas de Alimentação e 

Serviços compostas por serviços de lanchonetes, copiadoras, livraria e 

papelaria, salas de treinamento e reuniões, alem de salas disponíveis para 

atendimento a comunidade universitária e vizinhança.  

 
 

 

 

 

 

Quadro demonstrativo das instalações em geral  
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Instalações   Unidades  Área Total  

BLOCO (Rua ALVARO ANDRADE, 345)    

Laboratório de Informática com 20 Computadores   01  50m2  

Laboratório de Anatomia. Suporte básico a vida   01  80m2  

Laboratório de Enfermagem e Procedimentos de semiologia   01  80m2  

Coordenação Enfermagem  01  9m2  

Segurança no trabalho/Gestão Hospitalar   01  9m2  

Sala de Reuniões/Apoio psico-pedagógico   01  15m2  

Banheiros (masc/fem)  04  12m2  

Estacionamento 1. Anexo   01  120m2  

 Laboratório Pré-clínico 1 de Dentística/Materiais/Prótese  01  50m2  

Laboratório 3. Microbiologia/Imunologia   01  50m2  

Banheiro (masc/fem)  03  12m2  

Laboratório 2. Prótese/ Fundição   01  15m2  

Área de Conveniência e Cantina   01  80m2  

Refeitório   01  10m2  

Bancada Prótese   01  12m2  

Laboratório 6. Microscopia   01  50m2  

Laboratório 7. Segurança no Trabalho /prevenção de 

incêndio   

01  50m2  

Almoxarifado   01  12m2  

Laboratório Pré Clínico 2 de Endodontia  01  50m2  

Salas de Aula 1,2,3   03  50m2  

Esterilização 01  01  30m2  

Banheiros para pacientes com necessidades especiais   03  12m2  

Sala de Aula 04   01  30m2  

Vestiário (mas/fem)  02  20m2  

Estacionamento 02. Subsolo   01  450m2  

Elevador   02  -  

Clínica Odontológica 1  01  350m2  

Esterilização 02   01  20m2  
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Banheiro Professores   02  6m2  

Ambulatório de Enfermagem e semiologia   01  20m2  

Recepção da clínica/Sala dos Professores pós-graduação e 

coordenação pós-graduação/tesouraria  
01  40m2  

Coordenação da Odontologia  01  7 m2  

Biblioteca   01  100m2  

Sala Individual de Estudos   02  6m2  

Computador para Consulta na Biblioteca   04  -  

Sala da Direção   01  9m2  

Sala dos Professores 01   01  24m2  

Gabinete de Professores   02  20m2  

Coordenação Acadêmica   01  20m2  

Secretaria geral/arquivos alunos  01  30m2  

Sala da TI  01  5 m2  

BLOCO 2 (Rua ALVARO ANDRADE,322)     

Sala de Aula 05   01   50m2  

Sala de Aula 06   01   30m2  

Sala de Estudos   01   15m2  

Laboratório / Escovodrómo   01   15m2  

Clínica Odontológica   01   60m2  

Clínica Odontológica   01   30m2  

Sala de Revelação   02   5m2  

Sala de Espera   01   20m2  

Secretaria   01   20m2  

Sala Administrativa   01   9m2  

Sala de Raio x periapical   01   6m2  

Sala de Raio x Panorâmico   01   12m2  



 

 

 

156 

 

Banheiro Térreo. Professores e funcionários   01   6m2  

Banheiros (mas/fem)  01   6m2  

Diretório Acadêmico   01   12m2  

Área de Convivência   01   12m2  

Estacionamento 3. Térreo   01   50m2  

    

 
 
 
 
PLANO DE EXPANSÃO FÍSICA DA FACULDADE  
 
 
 

A execução das metas previstas neste PDI exige a concretização do plano 

de expansão física da Faculdade Herrero, há muito pensado, agregando novas 

áreas para oferta de salas de aula, Biblioteca, Secretaria, gabinetes de trabalho 

de docentes e área de restauração e lazer.  

Desde julho de 2012 a mantenedora da Faculdade está construindo três 

andares em cima da construção já existente como parte do projeto de expansão 

física.  

Essa construção, de aproximadamente 1500 m2, terá os seguintes 

componentes: 2º andar - duas salas de aula de 60 m2 cada, área de convivência 

de 210 m2; banheiro feminino e masculino com box para pacientes e alunos 

especiais; 3º andar - clínica odontológica e centro cirúrgico de 270 m2; sala de 

Rx periapical de 6 m2, sala de RX panorâmico 15 m2, sala de revelação 3 m2, 

sala de expurgo 4m2, sala de embalagem 5 m2, banheiro masculino e feminino 

com box para pacientes e alunos especiais e uma biblioteca de 110 m2; 4º andar 

– anfiteatro 120 m2 (a ser construído). O Serviço de Psicologia ocupará 

aproximadamente 50 m2 (a ser construído).Todos os andares terão acesso via 

escadas e elevador.  
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O projeto tem alvará de construção nº. 262145 da Prefeitura Municipal de 

Curitiba e o término está previsto para 2015. Com exceção do anfiteatro e da 

clínica de psicologia, a serem construídos em 2017, toda obra foi concluída em 

2015. 

 Para a implantação do Curso de psicologia estão previstos os seguintes 

espaços físicos: 

 Sala de coordenação; 

 Laboratório de informática adaptado para a disciplina de AEC;( Anexo N° 05) 

 Serviço de Psicologia;  

 O Serviço de Psicologia será um espaço construído no prédio já existente da 

Faculdade Herrero. Ficou definido com o direção geral da instituição que a 

construção será realizada em 2 fases. 

 Na 1ª fase em meados do 3º ano do Curso (5º período e 6º período) será 

construída uma sala de atendimento infantil com espelho unidirecional e uma 

sala para atendimento adulto, casal e família. Uma sala de espera para os 

pacientes que aguardam o atendimento. A recepção dos pacientes será 

realizada na mesma recepção da Clínica de Odontologia.  

 Na 2ª fase do projeto de construção , quando do período do 5º ano de curso 

(9º período e 10º período) será realizada a 2ª fase de construção, serão então 

construídas mais 2 salas de atendimento com equipamento que permitirá 

atendimento infantil e adulto. 

 Ver projeto em anexo .         
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CONCEPÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Tendo a preocupação na formação de profissionais habilitados e 

qualificados nas competências específicas da Psicologia e, fundamentalmente, 

implicados com a realidade social do país, os pressupostos que norteiam a 

organização e funcionamento do curso proposto apontam para uma prática 

profissional diversificada, teórico, metodologicamente e dirigida a diferentes 

contextos e problemática. 

Neste sentido, o aluno será inserido em atividades dos dois Eixos de 

Formação – Saúde e Social – de acordo com as escolhas. 

Será ofertado ao aluno um leque de opções de 4 estágios supervisionados. 

O aluno deverá realizar estágios em 2 áreas obrigatórias das 4 ofertadas, 

sendo que a 2 devem pertencer a Eixos diferentes. 

Eixos 1 – Saúde, ou do Eixo 2 – Social. 

A preparação da inserção do aluno, nas atividades de estágio no 9ª e 10º 

período, dar-se- á a partir do 5° e 6°períodos, quando desenvolverá atividades 

práticas ligadas à diferenciação, do conhecimento científico em relação ao 

conhecimento de senso comum e à aprendizagem técnico-metodológica 

necessária para este reconhecimento. A disciplina Estágio Supervisionado do 

Núcleo Básico tem esta finalidade. 

À medida que o aluno vai progredindo nos períodos seguintes, além de 

participar das disciplinas teóricas, estará também desenvolvendo atividades 

práticas nos estágios pertinentes a cada período, que corresponde às estas. A 

complexidade de exigências das habilidades em identificação de conhecimentos, 

treino em pesquisa, elaboração e aplicação de programas de intervenção será 

construída progressivamente nos períodos subsequentes do Curso. Isto 

permitirá que o aluno ao chegar no 10º período tenha passado por um processo 

teórico-metodológico e prático de aquisição de uma gama de habilidades 

necessárias para o seu exercício profissional. 
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A forma de funcionamento do Serviço de Psicologia será norteada pelas 

diretrizes estabelecidas pelo Grupo de Supervisores, pertencentes às áreas de 

estágio oferecidas, em cada um dos Eixos de Formação, cujo grupo comporá a 

instância Colegiado de Supervisores, presidida pela Direção de Serviço de 

Psicologia. 

Por se tratar de um espaço de capacitação e formação do futuro 

profissional de psicologia, em um contexto intimamente relacionado aos 

diferentes âmbitos da sociedade civil, o Serviço de Psicologia da Faculdade 

Herrero deverá preparar o aluno para o conhecimento e diagnóstico da realidade, 

nas suas diferentes interfaces, assim como para a elaboração e implantação de 

estratégias individuais grupais e/ou institucionais. Estas estratégias deverão 

estar implicadas para a melhoria da qualidade de vida da população no que se 

refere às especificidades teórico metodológicas da Psicologia (Saúde, 

Educação, Trabalho e Comunidade). 

O Serviço de Psicologia da Faculdade Herrero, contará: 

 

1. Com uma Coordenação, que terá como atribuições: 

 

a) Coordenar e gerenciar técnico-administrativamente o Serviço de 

Psicologia; 

b) Coordenar os projetos de estágio oferecidos pelo serviço; 

c) Coordenar, acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços prestados; e 

d) Desenvolver procedimentos dirigidos a integração multidisciplinar dentro 

da Instituição. 

 

2. Com o Núcleo de Supervisores, que terá como atribuições: 

 

a) Participar de reuniões, juntamente com o Coordenador do Curso, para 

discutir 
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b) Aspectos administrativos e acadêmicos ligados a formação e capacitação 

para o 

c) Exercício profissional; e 

d) Acompanhar e avaliar os projetos de extensão, pesquisa e dos estágios 

sob sua 

e) Responsabilidade. 

 

3. Com pessoal de apoio técnico-administrativo. 

 

 

DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

             Desde a criação da profissão de psicólogo, Lei n.° 4119, de 27 de 
agosto de 1962, os cursos de Psicologia, cumprindo exigências legais, instalam 
Serviços Escola, que se caracterizam como ambientes apropriados para a 
formação profissional e para a consolidação das competências propostas pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Psicologia. Documentos 
elaborados, de acordo com as leis reguladoras do Ministério da Educação, a 
partir dos anos 80, oferecem subsídios para a discussão do funcionamento 
desses serviços, especialmente aqueles oferecidos pelas clínicas escola, nos 
aspectos ético, técnico e administrativo. Eles orientam a elaboração dos 
regimentos internos dos Serviços-Escola que devem, entre outros, fixar seus 
objetivos e normas de funcionamento. O Serviço de Psicologia Aplicada 
permite que os alunos do curso de Psicologia ponham em prática os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. Supervisionados pelos professores, 
eles acompanham e realizam atendimentos nas áreas de Psicologia Clínica, 
Psicologia Escolar e Psicologia Empresarial. O trabalho estende-se também a 
projetos sociais com prestação de serviços à comunidade. Os objetivos dos 
Serviços Escola são oferecer condições físicas, materiais, administrativas e 
pedagógicas para a realização dos estágios obrigatórios do curso de 
Psicologia, prestar serviços à comunidade e propiciar pesquisas nos diversos 
campos de atuação do psicólogo. Cabe aos Serviços-Escola elaborar 
documento sob a forma de regimento interno, normas ou regulamento que 
explicite detalhadamente a sua concepção, objetivos e funcionamento. O 
documento só cumprirá a sua função se for constantemente atualizado e do 
conhecimento geral de professores, supervisores e alunos estagiários. O 
documento deverá atender a todas as exigências legais. 
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1. O Serviço de Psicologia será ofertado à comunidade. O cliente entrando 

em contato, quando da procura do serviço, será triado pela equipe pré-

estabelecida (Núcleo de Supervisores do Serviço) e após discussão técnica com 

o grupo, realizará o devido encaminhamento.  

2. O Serviço de Psicologia será desenvolvido dentro da Faculdade Herrero 

que permitirá um contato e intercâmbio com as outras áreas disciplinares 

(Odontologia e Enfermagem). 

3. Para avaliar a qualidade dos serviços prestados serão contemplados os 

seguintes aspectos: acessibilidade, operacionalidade do atendimento 

administrativo e profissional.  Outros espaços poderão ser utilizados como local 

de estágios supervisionados das áreas da saúde, educação, trabalho 

comunitário 

 

       3.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

O Laboratório de Informática poderá ser utilizado para ministrar aulas 

práticas, sejam estas com programas específicos, como acontece com os 

aplicativos de bioquímica, fisiologia humana, Análise experimental do 

Comportamento, entre outros, ou considerando a utilização geral, principalmente 

no acesso à internet. O mesmo também está à disposição dos discentes, assim 

como os computadores da biblioteca, para a realização de pesquisas solicitadas 

como complementação da formação acadêmica.  

O laboratório de informática possui 20 computadores com acesso à 

internet, além de contatar com instalação de sistema multimídia e quadro verde. 

Possui uma metragem de 50 m2, com ventilação direta, iluminação direta 

(janelas) e indireta feita através da iluminação por luminárias de alto rendimento, 

contendo lâmpadas fluorescentes econômicas; possui mobiliário apropriado para 

micro computadores.  
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As salas de aula e laboratórios estão preparadas para a utilização de 

aparelhos de multimídia, onde o mesmo pode estar fixo ou móvel dependendo 

do ambiente que será utilizado. Segue o descritivo dos equipamentos 

disponíveis e suas respectivas áreas. 

 

  3.5.1.LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Setor  Quantidad

e  

 Categoria  Descrição  

Laboratório Informática  20  
Computado

r  

HP, AMD e-350 1.6ghz,  

2GB RAM, 500GB HD, 

monitores LCD 19"  

Salas de aula 1, 2 e 3  3  
Computado

r  

Pentium G620 2.6ghz,  

4GB RAM, 500GB HD, 

monitores LCD 15"  

Salas de aula de pós-

graduação  
1  Computador  

Athlon XP 1700 1.7ghz, 

1GB RAM, 160GB HD   

Laboratório Segurança no 

trabalho  
1  Computador  

Athlon XP 1700 1.7ghz, 

1GB RAM, 160GB HD   

Laboratório pré-clínico I  1  Computador  
Athlon XP 1700 1.7ghz, 

1GB RAM, 160GB HD  

Laboratório pré-clínico II  1  Computador  
Athlon XP 1700 1.7ghz, 

1GB RAM, 160GB HD  

Laboratório de  

Microscopia/Histologia   
1  Computador  

Athlon XP 1700 1.7ghz, 

1GB RAM, 160GB HD  

Laboratório de  

Microbiologia   
1  Computador  

Athlon XP 1700 1.7ghz, 

1GB RAM, 160GB HD  

Salas de aula 4  1  Computador  

Athlon XP 1700 1.7ghz, 
1GB RAM, 160GB HD  

Monitor LCD 15"  

Secretaria/Administração  2  Computador  

Lenovo, i5 3470S  

2.9ghz, 8gb ram, 1TB  

HD, monirores 1x LCD  

15" e 1x LCD 21"  
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Secretaria/Administração  1  Computador  

Megaware, i5 3330  

3.0ghz, 8gb RAM,  

500GB HD, monitor LCD 

19"  

Secretaria/Administração  1  Computador  

HP, core 2 duo E7500  

2.93ghz, 4GB RAM,  

500GB HD, monitor LCD 

19"  

Secretaria/Administração  1  Computador  

HP, AMD e-350 1.6ghz,  

2GB RAM, 500GB HD, 

monitor LCD 15"  

Secretaria/Administração  1  Computador  

Lenovo, i7 3770S  

3.1ghz, 8GB RAM, 1TB  

HD, monitor LCD 19"  

Secretaria/Administração  1  Computador  

Pentium Dual Core  

5400 2.7Ghz, 2gb  

RAM, 320GB HD, monitor 

LCD 19"  

Secretaria/Administração  1  Computador  

i3 2100 3.1ghz, 6gb  

RAM, 500gb HD, monitor 

LCD 19"  

Informática  1  Computador  

AMD FX 8150 3.6ghz,  

8GB RAM, 1TB HD,  

2GB video off-board, 

monitor LCD 21"  

Informática  1  Computador  

Pentium dual core E  

5400, 4GB RAM, 1TB  

HD, monitor LCD 15"  

Biblioteca  1  Computador  

HP, AMD e-350 1.6ghz,  

2GB RAM, 500GB HD, 

monitor LCD 19"  

Biblioteca  1  Computador  

Pentium G620 2.6ghz,  

4GB RAM, 500GB HD, 

monirores LCD 15"  

Biblioteca / Term. Aluno  4  Computador  

AMD C-50 1.0ghz, 2GB  

RAM, 500GB HD, monitor 

LCD 15"  
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Clínica Odontológica  2  Computador  

Megaware, i5 3330  

3.0ghz, 8gb RAM,  

500GB HD, monitores LCD 

19" e 15"  

Sala Pedagogia  1  Computador  

Pentium G620 2.6ghz,  

4GB RAM, 500GB HD, 

monitores LCD 15"  

Coordenação Enfermagem  1  Computador  

HP, AMD e-350 1.6ghz,  

2GB RAM, 500GB HD, 

monitor LCD 21"  

Coordenação Cursos técnicos   1  Computador  

HP, AMD e-350 1.6ghz,  

2GB RAM, 500GB HD, 

monitor LCD 15"  

Coordenação Segurança no 

trabalho  
1  Computador  

Core 2 Duo 6400  

2.13ghz, 1GB RAM,  

250GB HD, monitor LCD 

15"  

Sala dos professores  1  Computador  

Athlon XP 1700 1.7ghz, 
1GB RAM, 160GB HD  

Monitor LCD 15"  

Laboratório Pré-clínico 

dentística, materiais e prótese  1  Projetor  Sony VPL-ES5  

Laboratório de Anatomia e 

avulso  
2  Projetor  Epson S10  

Laboratório Segurança no 

trabalho e Sala de aula de pós-

graduação  
2  Projetor  Epson S11  

Salas de aula 4  1  Projetor  Epson S12  

Salas de aula 1, 2 e 3  3  Projetor  Epson S18  

Avulso  1  Projetor  Epson S4  

Biblioteca  1  Impressora  HP Laserjet M5035  

Secretaria/Administração  1  Impressora  
HP Laserjet color M276  

Secretaria/Administração  1  Impressora  HP Laserjet 1020  

Secretaria/Administração  1  Impressora  
Samsung Laserjet ML1610  
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Rede Faculdade  8  
Roteadores 

Sem fio  
TP Link 300  

Rede Faculdade  1  Swtich  
TP Link Gigabit 24P/1000  

Rede Faculdade  1  Swtich  D Link  24P/100  

Rede Faculdade  1  Swtich  3com 12P/100  

Rede Faculdade  2  Swtich  Encore 16P/100  

  

 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA  

 

O Laboratório de Anatomia atende as aulas práticas das disciplinas de Anatomia 

Geral e de Anatomia de Cabeça e Pescoço.  

 

Nome  Área (m2)  

 Utilização   

M  T  N  

Laboratório de Anatomia   80   Sim  Sim    

Equipamentos:    

2 Esqueletos 168 cm padrão flexível com suporte    

1 Esqueleto 168 cm articulação e ligamentos    

15 Crânios didáticos com dentição adulta    

2 Esqueletos pequenos padrão flexível com suporte  

Torso feminino com porções móveis e anatomia interna dos órgãos  

Torso masculino com porções móveis e anatomia interna dos órgãos  

Busto de cabeça e pescoço com inervação e vascularização  

Busto cabeça com músculos inervação e vascularização  

Cabeça em cortes axial  
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Modelos com evolução do crescimento das arcadas dentais  

Modelo de coração com partes removíveis   

Coluna vertebral com 50 cm  

Cérebro   

Instalações:  

Bancada em granito  

Bancos   

Quadro de giz  

Armários com vidro para guardar as peças anatômicas  

Armários metálico para guardar as peças anatômicas  

Capacidade: 50 alunos  

 

Laboratório de informática 

RECURSOS DISPONÍVEIS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA  

 

O Laboratório de Informática poderá ser utilizado pelos docentes para 

ministrar aulas práticas, sejam estas com programas específicos, como acontece 

com os aplicativos de fisiologia humana, Analise Experimental do 

Comportamento, Estatística, entre outros, ou considerando a utilização geral, 

principalmente no acesso à internet. O mesmo também está à disposição dos 

discentes, assim como os computadores da biblioteca, para a realização de 

pesquisas solicitadas como complementação da formação acadêmica.  

O laboratório de informática possui 20 computadores com acesso à 

internet. (HP, AMD e -350 1.6ghz,2GB RAM,500GB HD,monitores LCD19’’ 

)Possui uma metragem de 50 m2, com ventilação direta, iluminação direta 
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(janelas) e indireta feita através da iluminação por luminárias de alto rendimento, 

contendo lâmpadas fluorescentes econômicas; possui mobiliário apropriado para 

micro computadores.  

As salas de aula e laboratórios estão preparadas para a utilização de 

aparelhos de multimídia, onde o mesmo pode estar fixo ou móvel dependendo 

do ambiente que será utilizado. 

 

       3.6 BIBLIOTECA BÁSICA 

A Faculdade Herrero possui uma Biblioteca Central situada em sua sede.       

Atualmente possui aproximadamente 2.500 livros, além de periódicos e materiais 

de multimídia (CD, VHS e DVD).  

Funciona, no período de 8:00 às 22:30, de segunda à sexta-feira. Em 

espaço próprio, adaptado para o funcionamento de diversos setores: 

processamento técnico, área do acervo geral, empréstimo, guarda-volumes, 

referência, periódicos, multimídias, coleções especiais e raras, hemeroteca 

(revistas e jornais), estudo individual, estudo em grupo, ala de pesquisas e 

consultas, internet. 

OBJETIVOS:  

Oferecer à comunidade acadêmica recursos informacionais impressos e 

eletrônicos, inclusive on-line;  

Contribuir para o desenvolvimento das disciplinas inseridas nos 

programas curriculares;  

Disponibilizar e facilitar às comunidades interna e externo acesso rápido e 

atualizado à informação;  

Estabelecer canais de cooperação com unidades gerais e especializadas, 

através do acesso à redes e sistemas nacionais e internacionais de informação.  
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ACERVO DA BIBLIOTECA 

O acervo físico de livros estará também disponível aos alunos, que poderão 

receber copias de parte (dentro dos limites da Lei de Direito Autoral) das obras, 

assim como acessar artigos disponíveis na Internet por meio de links sugeridos 

pelos professores. Caso a aluno necessite consultar um volume inteiro, o mesmo 

poderá solicitar à biblioteca seu envio através do sistema de correios. As 

despesas de devolução do volume deverão ser assumidas pelo aluno resumos, 

a patentes, estatísticas e importantes fontes de informação com acesso gratuito 

na Internet, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Para o ano de 2015 a 

Faculdade Herrero firmou um contrato de cooperação para acesso à Dentistry & 

Oral Science Source no portal Capes, os quais são de acesso restrito, de acordo 

 

O acesso ao Portal de Periódicos da CAPES pelo Sistema Matheus 

utilizado em toda a faculdade teve início no ano 2000, o Portal oferece acesso 

ao texto completo de algumas revistas cientificas e tecnológicas, acesso a bases 

de dados referenciais e de 2004.  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Catálogo eletrônico do acervo para consulta local;  

Acesso disponível pela internet aos serviços de consulta, renovação e 

reserva;  

Orientação e apoio aos alunos e professores na normalização de trabalhos 

acadêmicos;  

Sistema de reserva das bibliografias utilizadas nos cursos;  

Horário de funcionamento diário e ininterrupto de acordo com o horário de 

funcionamento da Faculdade Herrero;  

Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras;  



 

 

 

169 

 

Acessibilidade para portadores de necessidades especiais;  

Acessibilidade do site e Página Web da Biblioteca;  

Manual de Normalização para Apresentação de Trabalho Científico;  

Pesquisa bibliográfica;  

Empréstimo domiciliar, reserva e renovação automatizados;  

Xerox.  

 

INFORMATIZAÇÃO  

A Biblioteca está informatizada pelo Sistema Matheus ligado a várias outras 

instituições, com uma multiplicidade de bibliotecas que trabalham de forma 

cooperativa. As rotinas e processos são totalmente informatizados, tais como: 

cadastramento do acervo, empréstimos, devoluções, renovações. Todo o acervo 

pode ser consultado pela internet via home page própria da Biblioteca a qualquer 

hora do dia por docentes e discentes.  

 

SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO E CONSULTA  

Para utilização do empréstimo domiciliar, o usuário (aluno, professor ou 

funcionário) utiliza o cartão de identificação com o código de barras, permitindo 

agilidade e segurança no atendimento.  

O acesso à informação faz-se através da busca pelo autor, título, assunto 

e palavras chaves, disponível nos computadores de consultas ou pela Internet. 

Na utilização do sistema, o usuário seleciona e faz a sua própria consulta. 

 

POLÍTICA DE EXPANSÃO DO ACERVO 

As mesmas têm como objetivos:  
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Permitir o crescimento estratégico do acervo;  

Identificar os itens apropriados à formação da coleção;  

Determinar critérios para a duplicação de títulos;  

Estabelecer prioridades na ocasião de aquisição de material;  

Traçar diretrizes para o descarte de material;  

Racionalizar os custos com aquisição no Setor;  

Destacar a responsabilidade do Setor e do corpo docente nas aquisições.  

Sendo assim as aquisições são feitas, priorizando as bibliografias básicas 

e complementares dos planos de ensino aprovados e em número suficiente para 

o atendimento pleno dos grupos de alunos envolvidos na área, dentro de uma 

racionalidade que articule economia e adequação.  

O acervo é ampliado periodicamente seguindo as recomendações dos 

professores, através de indicações dos coordenadores de curso. Os discentes 

oferecem sugestões bibliográficas que analisadas pela Coordenação da 

Biblioteca e pelos professores. A ampliação observa os seguintes critérios:  

Indicação do responsável (bibliotecário, discentes, professores, 

coordenadores e diretores).  

Qual material irá compor o acervo;  

Quais critérios e prioridades que nortearão todo o processo;  

Quais as diretrizes para avaliação das coleções;  

Determinação no número de exemplares para atender as exigências  

MEC, para as bibliografias básicas e complementares;  

Quais diretrizes para preservação e conservação do acervo;  

Obtenção de recursos;  



 

 

 

171 

 

Prazos para revisão da política adotada.  

No plano de expansão, os recursos previstos destinam-se não apenas à 

qualificação dos serviços prestados e à aquisição de livros e periódicos, mas 

também à possibilidade do uso de vídeos, mapas, recursos de interligação tele 

informatizada e tudo mais que caracterize um moderno e eficiente processo 

informativo, disponível para os seus usuários. Tais recursos são fornecidos pela 

entidade mantenedora.  

 

3.6.1. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

O acervo da bibliografia básica conta com no mínimo três títulos por 

unidade curricular e está disponível na proporção média de um exemplar para 

menos de 10 vagas anuais a serem autorizadas de cada uma das unidades 

curriculares e está informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.  

 

3.7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

O acervo da bibliografia complementar possui cinco títulos por unidade 

curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.Ver anexo  

3.8. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS  

A Biblioteca conta atualmente com periódicos que abrangem as diversas 

áreas do conhecimento podendo ser destacados, dentre outros, os títulos que 

atendem às diversas disciplinas do curso de Psicologia são eles:  

Periódicos com acesso virtual:  

RAM Saúde Total;  

Revista Brasileira de Cancerologia;  

Revista Brasileira em Promoção da Saúde;  

Revista Brasileira de Ciência e Movimento;  
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Revista de Ciências Médicas e Biológicas;  

Revista de Psiquiatria Clínica;  

Revista Brasileira de Saúde Ocupacional;  

Ergonomics;  

GENTE - Grupo de Ergonomia e Novas Tecnologias;  

Revista Ação Ergonômica;  

 

3.9. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS:QUANTIDADE 

NSA 

3.10. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE 

NSA 

3.11 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS:SERVIÇOS NSA 

3.12. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL (LOGÍSTICA)NSA 

3.13. NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS NSA 

3.14. NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS: ATIVIDADES DE 

ARBITRAGEM, NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO NSA 

3.15. UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO ASSISTENCIAL 

CONVENIADOS 

A Instituição Herrero possui convênios com as seguintes instituições de 

saúde: 

Sociedade Hospitalar Angelina Caron 

Clínica Odontológica Novo Sorriso 

Secretaria Municipal de Saúde (em andamento) 
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Universidade Federal do Paraná 

Lar Leocádio Correia 

Nurse Aid Atendimento de Enfermagem de Enfermagem 

Policlínica do Doutor Luís Mansur 

Secretaria do Estado do Paraná 

Hospital Paranaense de Otorrinolaringologia do Paraná 

Apiomed Ltda 

Instituição de Ensino Educare 

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

Associação Comunidade São José 

Escola de Saúde Pública Do Paraná 

Projethare Projetos e construções Ltda. 

Belluno Empreendimentos Médicos 

Case plásticos Ltda. 

Odonto Saúde 

Fundação Estatal Especializada em Saúde de Curitiba 

Convênio com Instituições mediadoras de estágio: CIEE,Pró-

estágios,NUBE e ABRE(Agência Brasileira de Estudantes) 

Apoioo Med (estágios) 

Facel – Faculdade de Administração,Ciências e Letras (convenio de 

estágios) 
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Com a autorização do funcionamento do curso de Psicologia os convênios 

serão estendidos e ampliados, para melhor atender a formação do aluno. 

3.16. SISTEMAS DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA. 

Com a ampliação dos convênios com a Secretaria de Saúde, é do interesse 

desta formação que os alunos possam participar ativamente nos processos já 

existentes nas unidades de saúde e contribuam para o atendimento nos vários 

setores e serviços. Somente desta maneira poderão compreender a importância 

do trabalho a ser realizado nesta atividade, assim como participar das ações de 

intervenção multidisciplinar e a compreensão das ações primarias, secundárias, 

e terciarias na área da saúde. 

 

3.17. BIOTÉRIOS NSA 

 

 

3.18. LABORATÓRIOS DE ENSINO PARA A ÁREA DE SAÚDE 

Além das salas específicas para o ensino das disciplinas biológicas, a 

instituição prevê os seguintes espaços: 

Laboratório de informática adaptado para a disciplina de AEC; 

Consultórios de psicologia; 

Sala de Atendimento em Psicopedagogia; 

Sala de atendimento de terapia de grupo; 

3.19 LABORATÓRIOS DE HABILIDADES NSA 

3.20. PROTOCOLOS DE EXPERIMENTOS NSA 

3.21. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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     Nosso comitê é responsável pela análise dos projetos de pesquisa e 

defesa dos interesses dos seus sujeitos, em sua integridade e dignidade. Dessa 

forma, contribui para o desenvolvimento da pesquisa respeitando os princípios 

éticos preconizados pela Resolução CNS 196/96 e suas complementares. Além 

da análise dos projetos, o CEP/HERRERO promove várias ações de atualização 

e aperfeiçoamento para com seus membros e comunidade acadêmica. 

 

ROTINA PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

O encaminhamento de projetos de pesquisas para avaliação deve ser feito 

pelo sistema Plataforma Brasil 

(http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf), onde todos os 

pesquisadores precisam estar cadastrados, assim como outros participantes ou 

colaboradores do projeto. Após este cadastro, o pesquisador responsável 

poderá cadastrar seu projeto de pesquisa e selecionar a Sociedade Educacional 

Herrero como Comitê de Ética que fará a análise do mesmo. 

 Para realizar o cadastro da pesquisa os seguintes passos devem ser 

seguidos: 

 Quem inicia o cadastro é o pesquisador principal (orientador, professor, 

graduado), aluno de graduação não pode ser pesquisador principal. 

 O pesquisador principal pode delegar autorização a um membro da 

equipe para continuar o cadastro no sistema (aqui pode ser o aluno de 

graduação). 

 Todos os membros da equipe devem ser incluídos na pesquisa. 

 Se a instituição proponente for o Hospital de Clínicas da UFPR, a mesma 

deve ser a instituição de apoio financeiro. 

 Cronograma de reuniões do CEP/ Herrero 

 Check list e modelo de documentos para submissão de projetos de 

pesquisa 

http://www.herrero.com.br/arquivos%20download/Calendario%202SEM%202015%20CEP%20HERRERO.pdf
http://www.herrero.com.br/arquivos%20download/chek_list_e_modelo_de_documentos_obrigatorios_para_analise_cep_Herrero%202015.pdf
http://www.herrero.com.br/arquivos%20download/chek_list_e_modelo_de_documentos_obrigatorios_para_analise_cep_Herrero%202015.pdf


 

 

 

176 

 

3.22. COMITÊ DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CEUA) 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

CURRICULARES 
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EMENTAS E REFERÊNCIAS 
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1º PERÍODO 

ANATOMIA APLICADA A PSICOLOGIA 

 

Ementa 

Generalidades anatômicas. Sistemas: ósseo e articular, muscular, respiratório, 

sanguíneo (anatomia do coração), urinário e genital. 

 

Referências bibliográficas básicas 

Abrahams,Peter H.McMinn&Abrahams- Atlas Colorido de Anatomia Humana-

7ªed-Rio de Janeiro:Elsevier,2014 

FERNANDES, P. D.; FERNANDES, L. T. Atlas de anatomia. São Paulo: 
Edelbra, 2004.  
 
Netter,Frank H Netter, Atlas de Anatomia Humana-Rio de Janeiro 

:Elsevier,2011  

 

Referências Complementares: 

CASTRO, S. V. de. Anatomia fundamental. 3.ed. São Paulo: Person Education 
do Brasil, 1985. 
 
FOX, S. I. Fisiologia humana 7. ed. Baruri, Manole, 2007 
 
Santos,N.C.M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo, Érica, 2014 
 
Spalteholz,Werner Atlas de Anatomia humana –Barcelona –Editorial Labor -

1990 

Van de GRAAF, K M. Anatomia humana. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003.  
 
 

 



 

 

 

179 

 

 

 

PSICOLOGIA SOCIAL  

 

Ementa 

Origens históricas e filosóficas da Psicologia Social. Campo e objeto de estudo. 

Socialização: relação indivíduo sociedade na perspectiva da Psicologia 

Social.Processos e agências. Categorias fundamentais de análise em 

Psicologia Social: Atividade; consciência; Representação social. Elementos do 

processo Social. Questões Étnico Raciais 

Referências Básicas: 

LANE, S.T.; SAWAIA M., Bader B.  Novas veredas da psicologia social. São 

Paulo: Brasiliense:EDUC, 1995 

CAMPOS, R. H. GUARESCHI, P. A (Orgs.) et al Paradigmas em psicologia 

social: a perspectiva latino americana Editora Vozes,2000 

Torres C. Psicologia Social. Porto Alegre: Artmed,2011 

Referências Complementares: 

Lane S.T.M.;Godo W.(orgs)Psicologia Social-O homem em movimento.São 

Paulo:Brasiliense,2001 

Myers D.G. Psicologia Social.São Paulo:MCGraw-Will,2014 

GOFFMAN, Erving. Estigma:   notas sobre manipulação de identidade 

deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1988. (Antropologia social) 

Lane, Silvia T.Maurer O que é psicologia social São Paulo : Brasiliense, 2006 

 
Spink,M.J.P.Psicologia Social e Saúde: Práticas Saberes e Sentidos. 

Petrópolis,Rio de Janeiro-RJ. Vozes,2013  
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Bibliografia Específica para atendimento do tema Questões Raciais: 

DeBiaggi S.D.;Paiva G.J.Psicologia,E /Imigração e Cultura-Aspectos 

psicológicos.Sãp Paulo:Casa do psicólogo,2004 

Souza F.S.;Santos .T.  Coleção AFRO-ASIA. UFBA Universidade federal da 

Bahia;FFCH Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas;CEAO Centro de 

estudos Afro-Orientais.Volumes:  41;42;43;44;45;46. Brasil,Ministério da 

Cultura,2012 

Mattos R.A. História e Cultura Afro-brasileira.Sãp Paulo:Contexto,2013 

Silvério V.R. Sintese da Coleção História geral da Africa-Pré- história ao século 

XVI.Brasilia:UNESCO ,UFSCar,2013 

 

 

 

 
 

 

ABORDAGENS FILOSÓFICAS 

 

Ementa 

O Racionalismo idealista e empirista. O Positivismo, tendência filosófica e a 

contribuição para o pensamento científico do séc. XVII. As abordagens 

filosóficas e a natureza do conhecimento em Psicologia. Percursos, avanços e 

modelos. Do Positivismo ao Marxismo e Fenomenologia. 

Bibliografia básica; 

CHAUÍ, Marilena de Sousa. Convite a filosofia.   12. ed.  São Paulo: Ática, 2001  
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MARCONDES,Danilo .Iniciação à história da filosofia: dos pre- socráticos a 
Wittgenstein 4. ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1997 

SCHULTZ., D. P. & SCHULTZ, S. E. História da psicologia moderna. São 
Paulo: Cultrix, 2005.  

 

Bibliografia complementar: 

BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar: o pensamento filosófico em bases 

existenciais 9. ed. São Paulo, Globo, 1998 

BOURDIEU,P. Os usos sociais da ciência por uma sociologia clínica do campo 

científico. São Paulo: UNESP,2004 

DUTRA,L.H.A. Introdução a Epistemologia. São Paulo, Unesp,2004 

FIGUEIREDO, Luís Cláudio M.. Matrizes do pensamento psicológico.  7. ed. 
Petropólis, RJ: Vozes, 2000. 

MOSER, P. K. ; MULDER, J; TROUT,. A teoria do conhecimento: uma 
introdução temática. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

 

                PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS I 

 

Ementa 

Apresenta-se o conceito, objeto de estudo e métodos da psicologia, bem como 

os campos de aplicação do conhecimento psicológico e sua relação com outras 

ciências. Estuda-se a natureza das energias físicas incidentes sobre o 

organismo humano, apresentando teorias e pesquisas contemporâneas nas 

áreas de sensação, percepção, atenção e memória. 

 

Referências bibliográficas básicas 
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ATKINSON, Rita L.. Introdução à psicologia.   11. ed.  Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995  

BOCK, Ana Merces Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes 

Trassi. Psicologias:   uma introdução ao estudo de psicologia.   13. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999  

SIMÕES, E.A.Q. & TIEDEMANN, K.B. Psicologia da Percepção Vols. I e II. São 

Paulo: EPU, 1985. 

  

Referências bibliográficas complementares 

DAVIDOFF,L.Introdução à psicologia. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2001 

GERRIG, R.J. & ZIMBARDO, P.G. A psicologia e a vida. 16ª. Edição. Porto 

Alegre: Artmed, 2005.  

STEIN, L. M. e col. Falsas memórias: fundamentos científicos e suas 

aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre, Artmed, 2010. 

SHULTZ, D. P; SCHULTZ, S. E. História da psicologia moderna.  11. ed. São 
Paulo: Cultrix, 1999. 
 
WEITEN, Wayne. Introdução à psicologia:   temas e variações.    São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA E GENÉTICA APLICADA A PSICOLOGIA 

 

Ementa 
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Estudo dos tecidos e das células na perspectiva da microscopia eletrônica e 

óptica. Estudo da genética molecular: doenças cromossômicas. 

Aconselhamento genético. 

 
 

Referências bibliográficas básicas 

 
ANDREASEN, Nancy C.. Admirável cérebro novo:   vencendo a doença mental 
na era do genoma.  Porto Alegre: Artmed, 2005.   
 
ThompsonJ.S. Génetica Médica 7ªed Rio de Janeiro  .Elsevier, 2008 

JORDE L.B. CAREY, J.C. BAMSHAD, M.J. WHITE, R.L. Genética Médica. Editora 

Guanabara Koogan, segunda edição (P.A. Motta, Trado.), Rio de Janeiro-RJ, 2000 

 

 

Referências bibliográficas complementares 

BOLSOVER, Stephen et AL. Biologia celular. Rio de Janeiro, Guanabara 

Kooban, 2005 

LA TAILLE, Yves de,; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa de Lima. 

Piaget, Vygotsky, Wallon:   teorias psicogenéticas em discussão.   22. ed. 

São  Paulo: Summus, 1992 

MOTTA, Paulo A .Genética humana:   aplicada a psicologia e toda a área 

biomédica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005 

OTTO, P. A.; FROTA-PESSOA, O.; OTTO, P.G. Genética humana e clínica. 2. 
ed. São Paulo: Roca, 2004.  
 
THOMPSON&THOMPSOM  Genética Médica 6ª edição Rio de Janeiro :Editora 

Guanabara Koogan S.A. ,2002 
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FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

Ementa 

Introdução aos conceitos básicos da teoria behaviorista. Histórico da Analise do 

comportamento. 

 

Referência Bibliográfica Básica 

BAUM, William M. Compreender o behaviorismo:   comportamento, cultura e 

evolução. 2. ed., rev. e ampl.  Porto Alegre: Artmed, 2006 

CATANIA, A. Charles. Aprendizagem:   comportamento, linguagem e cognição. 
4. ed.  Porto Alegre: Artmed, 1999.  
 
WHALEY, Donald L; MALOTT, Richard W. Princípios elementares do 

comportamento.      São Paulo: EPU, 1980 - 1981.    

  

 
Referências bibliográficas complementares 

ABREU-RODRIGUES, Josele, RIBEIRO, Michela Rodrigues (Orgs.) Análise de 

comportamento: pesquisa, teoria e aplicação. Porto Alegre, Artmed, 2005 

MOREIRA, M. B. MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise 

do comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

RANGE, B. Psicoterapias  cognitivo- comportamental Porto Alegre, Artmed, 

2001 

SKINNER, BHURRUS F. Sobre o Behaviorismo. São Paulo: Editora Cultrix, 

2000 

 SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano São Paulo, Martins 

Fontes,2000 
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PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I 

 

Ementa 

História, conceituação e problemática da psicologia do desenvolvimento. Fase 

neonatal e infantil do desenvolvimento humano. Conceitos e teorias do 

Desenvolvimento: Biológicas, Aprendizagem, Cognitiva e Desenvolvimentais . 

Análise das problemáticas do desenvolvimento da linguagem, psicomotor, 

emocional, social e da inteligência. 

 

Referências bibliográficas básicas 

BEE, H. A Crianças em Desenvolvimento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

BRAZELTON, T. Berry; GREENSPAN, Stanley I.. As necessidades essenciais 

das crianças:   o que toda criança precisa para crescer, aprender e se 

desenvolver.  Porto Alegre: Artmed, 2002.  

BRAZELTON, T. Berry; SPARROW, Joshua D.. 3 a 6 anos:   momentos 

decisivos do desenvolvimento infantil.  Porto Alegre: Artmed, 2003.  

 

Referências bibliográficas complementares 

GERRIG, Richard J.; ZIMBARDO, Philip G.. A psicologia e a vida.   16. 

ed.  Porto Alegre: Artmed, 2005.  

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia.   24. ed. rev.  Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1999   

PIAGET, Jean. A INHELDER, Bärbel. A psicologia da criança.   2. ed. Rio de 

Janeiro: Difel, 2006  
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SPITZ, R.A. O primeiro ano de vida. 2.ed São Paulo: Martins Fontes, 2000 

WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação:   estudos sobre 

a teoria do desenvolvimento emocional.    Porto Alegre: Artmed, 1983  

 

PROCESSO SAÚDE-DOENÇA  

 

Ementa 

Dimensões sócio-antropológicas e ecológicas na determinação do processo 

saúde-doença.  

 

Referências bibliográficas básicas 

Camon V.A.A.(0rg) Atualidades em Psicologia da Saúde.São Paulo : Pioneira 

Thomson Learning, 2004 

Campos G.W.S.(org.)Tratado de saúde Coletiva .São Paulo :Hucitec: RJ Ed.Fio 

Cruz  2006 

JENKINS,C.D. Construindo uma Saúde melhor:um guia par a mudança de 

comportamento –Porto Alegre :Artmed ,2007  

 

| Referências bibliográficas complementares 

Azevedo,C S (Org.) Subjetividade,gestão e cuidados em saúde.Rio de Janeiro, 

Fiocruz,2013  

MACHADO, Paulo Henrique,LEANDRO, José Augusto, MICHALISZYN, Mario 

Sergio (Orgs) Saúde coletiva: um campo de construção Curitiba, IBPEX, 2006 

Spink, M. J. P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. 4. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  
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Straub R. Psicologia da Saúde .Porto Alegre:Artmed,2005  

Zanchi,M T Sociologia da Saúde, Caxias do Sul,RSEducs,2008  

 
 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO  

 

Ementa 

Conhecimento em Saúde. Bases de dados científicas. Normas para redação de 

artigos e trabalhos acadêmicos. Revisão bibliográfica. 

 

 

Referências bibliográficas básicas 

American Psychological Association. Manual de publicação da APA.Tradução 

organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso, 2012 

Andrade, M.M. Introdução a Metodologia do Trabalho Científico: Elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2003  

Magalhães,L.E.R. O Trabalho Científico: da pesquisa  á monografia,Curitiba: 

Fesp,2007  

Referências bibliográficas complementares 

American Psychological Association. Regras Essenciais do Estilo da APA. 

Tradução organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. 2010 

Azevedo, C.B. Metodologia Científica ao Alcance de todos. Barueri-SP: 

Manole, 2013  
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Ruiz,J.A. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos.São 

Paulo,Atlas,2002 

Santos,A R.  Metodologia Científica: a construção do conhecimento. Rio de 

Janeiro: DP&A,2004  

Severino A J . Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez,2002  

 

 

 

2º PERÍODO 

NEUROANATOMIA APLICADA À PSICOLOGIA 

 

Ementa 

O sistema nervoso: estrutura anatômica, conexões, aspectos funcionais e suas 

implicações biopsicossociais.  

Referências bibliográficas básicas 

COSENZA, R. M. Fundamentos de neuroanatomia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

NETTER,Frank H Atlas de Anatomia Humana Rio de Janeiro Elsersevier,2011 

MACHADO, A. A neuroanatomia funcional. São Paulo: Atheneu, 2004 

 

Referências bibliográficas complementares 

Abrahams, P. H.; Spratt, J. D.; Loukas, M.; Schoor, A N. McMinn   Atlas 
colorido de anatomia humana. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
CLARK,J.N. Neurologia Clínica:Da sala de aula ao consultório.Porto alegre 
2009 
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ROHEN, Yohannes W.YOKOCHI, LUJTEJEDRECOLL Anatomia humana: atlas 

fotográfico de anatomia sistêmica e regional 7.ed. Barueri, 2010 

FERNANDES, P. D. FERNANDES, L. T. Atlas de anatomia. São Paulo Edelbra, 

2004.  

FOX, Stuart Ira Fisiologia humana7. ed. Baruri, Manole, 2007 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA PSICODINÂMICA 

 

Ementa 

Conceituação de Personalidade, história dos precursores das teorias 

psicodinâmicas; teorias psicodinâmicas da personalidade: Sigmund Freud e a 

Psicanálise, Alfred Adler e a Psicologia Individual, Carl Jung e a Psicologia 

Analítica, Wilhelm Reich e a Psicologia Corporal. 

 

Referência Bibliográfica Básica 

CLONINGER, Susan C.. Teorias da personalidade.    São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 
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GABBARD, Glen O.. Psicoterapia psicodinâmica de longo prazo:   texto 

básico.  Porto Alegre: Artmed, 2005. (Biblioteca Artmed.Técnicas 

psicoterápicas  

ZIMERMAN, David E. Bion da teoria à prática:   uma leitura didática.   2. ed. 

ampl. Porto Alegre: Artmed, 2004. (Biblioteca Artmed. Psicanálise) 

 

Referência Bibliográfica Complementar 

Bock A.M B. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: 

Saraiva,2002  

Davidoff,L.L. Introdução à Psicologia,São Paulo, Makron Books,2011  

Schultz,D.P. Schultz,S.E. História da Psicologia Moderna, São Paulo, Ed. 

Cultrix,1981  

PERSON, Ethel.,COOPER, Arnold, GABBARD, Glen O. Compêndio de 

psicanálise. Porto Alegre, Artmed, 2007 

FADIMAN, James Teoria da personalidade São Paulo, Habra, 1986 

 

PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II 

 

Ementa 

Estudam-se os aspectos teóricos e experimentais da emoção, motivação, 

pensamento e consciência, buscando analisar as configurações biológicas e 

contextuais implicadas nesses processos. Integra-se a ação desses processos 

na determinação do comportamento humano. 

 

Referências bibliográficas básicas 



 

 

 

191 

 

 

DAVIDOFF, L.L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Makron Books do Brasil, 

2001  

FIGUEIREDO, Luís Cláudio M..  Matrizes do pensamento 

psicológico.   Petrópolis: Vozes, 1991   

WHALEY, Donald L; MALOTT, Richard W. Princípios elementares do 

comportamento.      São Paulo: EPU, 1980 –  

 

Referências bibliográficas complementares 

Bock A.M B. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: 

Saraiva,2002  

GLASSMAN, William E.; HADAD, Marilyn. Psicologia:   abordagens atuais. 4. 

ed.  Porto Alegre: Artmed, 2006.  

MOREIRA, M. B. MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise 

do comportamento Porto Alegre: Artmed, 2007 

 LEDOUX, Joseph. O cérebro emocional:   os mistériosos alicerces da vida 

emocional.   3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998.  

WEITEN, Wayne. Introdução à psicologia:   temas e variações.    São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIAIS  

 



 

 

 

192 

 

Ementa 

Habilidades sociais: conceito, histórico e modelos de desenvolvimento e 

aprendizagem. Compreensão acerca da estruturação e funcionamento dos 

Treinamentos de Habilidades Sociais com base nos objetivos 

propostos.Aplicação de técnicas, procedimentos e avaliação de habilidades 

sociais. 

 

Referências bibliográficas básicas 

CABALLO, V.E. Manual de Avaliação e Treinamento das Habilidades Sociais. 
São Paulo: Livraria Santos Editora, 2003.  
 
DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Psicologia das Habilidades Sociais: 

terapia e educação. Petrópolis: Vozes, 2001e várias edições.  

DEL PRETTE,  Zilda  A. P.; DEL PRETTE, Almir. Psicologia das habilidades 
sociais na infância:   teoria e prática. 3. ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
 

 

Referências bibliográficas complementares 

CONTE C.C.; BRANDÃO M.Z.S Falo? ou não falo? Expressando sentimentos e 

comunicando idéias. Arapongas: Mecenas, 2003.  

DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Psicologia das Relações 

Interpessoais.Vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2001. 

FENSTERHEIM, Herbert; BAER, Jean. Não diga sim quando quer dizer 

não.      Rio de Janeiro: Record, 1999. 

Miranda de S., Novas Dinâmicas para Grupos- Aprendência do conviver  -

Campinas :São Paulo :Papirus,2002 

SMITH, Manuel J.. Quando digo não, me sinto culpado.   9. ed.  Rio de Janeiro: 

Record, 2005.  
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EPISTEMOLOGIA DA PSICOLOGIA 

 

Ementa 

Histórico da Evolução do conhecimento. A verdade e a crença como elementos 

fundamentais na construção do conhecimento Critérios de verdade e crença. 

Tipos de conhecimento. Relação sujeito-objeto. Métodos de conhecimento 

científico e ciência contemporânea. As tendências do pensamento científico 

através das escolas em psicologia. 

 

Referências bibliográficas básicas 

Furmerton R. Epistemologia.Rio de Janeiro:Vozes,2004 

Dutra,L.H.A. Introdução a Epistemologia.São Paulo,Unesp,2004 

MARX, Melvin H.; HILLIX, William A.. Sistemas e teorias em psicologia.   13. 

ed.  São Paulo: Cultrix, 2001  

 

Referências bibliográficas complementares 

BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar: o pensamento filosófico em bases 

existenciais 9. ed. São Paulo, Globo, 1998 

Buzzi,A.R. Filosofia para principiantes- A existência humana no 

Mundo.Petrópolis Editora Vozes ,2005 

DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia.   3. ed. São  Paulo: Makron 

Books, 2001. 

MOSER, P. K. ; MULDER, J; TROUT, J. A teoria do conhecimento: uma 

introdução temática. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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Marcondes D. Textos Básicos de Filosofia- dos pré socráticos a 

Wittgenstein.Rio de janeiro.:Jorge Zahar,2005 

 

 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II 

 

Ementa 

Piaget, vida e obra. Principais conceitos. Pressupostos filosóficos e estágios de 

desenvolvimento cognitivo. Vigotsky, vida e obra. Desenvolvimento do 

psiquismo na perspectiva sócio-histórica. 

 

Referências bibliográficas básicas 

GERRIG, R.J. & ZIMBARDO, P.G., A psicologia e a vida. 16ª. Edição Porto 

Alegre: Artmed, 2005 

MUSSEN, Paul Henry; CONGER, John Janeway; KAGAN, 

Jerome. Desenvolvimento e personalidade da criança.   4. ed. São Paulo: 

Harbra  

PIAGET, Jean, Epistemologia Genética.Rio de janeiro:Martins Fontes,  2012 

 

Referências bibliográficas complementares 

COLE, Michael; COLE, Sheila R O desenvolvimento da criança e do 

adolescente.   4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004  

HUTZ, Claudio Simon  (Org,) et al. SITUAÇÕES  de risco e São Paulo: Casa 

do Psicologo 
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FRAWLEY, William.  Vygotsky e a ciência cognitiva:    linguagem e integração 

das mentes social e computacional.  Porto Alegre: Artmed, 2000  

PIAGET, Jean,. O nascimento da inteligência da criança  Rio de Janeiro, LTC, 

1987 

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia.   24. ed. rev.  Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1999  

PIAGET, Jean,INHELDER, Bärbel. A psicologia da criança.  2. ed. Rio de Janeiro: 

Difel, 2006. 

 

 

 

 

POLITICAS DE SAÚDE  

 

 

História das políticas de saúde no Brasil - Estado e políticas públicas, modelos 

assistenciais em saúde. Sistema Único de Saúde - legislação, princípios e 

diretrizes. Estratégia Saúde da Família. 

 

Referências bibliográficas básicas 

Almeida Filho N; Rouquaryol m.Z. Introdução a Epidemiologia-Rio de 

janeiro:Guanabara Koogan,2006 

Campos.G.W.S. (org) Tratado de Saúde Coletiva.São Paulo :Hucitec,2006  

FERNANDEZ, Juan Carlos Aneiros,MENDES, Rosilda Promoção da saúde e 

gestão local Hucitec, São Paulo, 2007 
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Referências bibliográficas complementares 

BOSI, Maria Lúcia M.MERCADO, Francisco Javier Avaliação qualitativa de 

programas de saúde2. ed. Petrópolis, Vozes, 2010 

Karsch U.M.S. Saúde como Direito e como Serviço. São Paulo: Cortez,2015 

Cechin,J. A história e os Desafios da Saúde Suplementar: 10 anos de 

regulação: São Paulo; Saraiva,2008  

Spink M.J.P. Psicologia Social e Saúde. Rio de Janeiro:Vozes, 2011 

Machado PHB, Leandro JA, Michaliszyn MS (orgs.). Saúde coletiva: um campo 

em construção. Curitiba: Ed. IBPEX, 2006.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Ementa 

Psicologia e Ciência. Método Cientifico. O Problema de Pesquisa em 

Psicologia. Revisão de Literatura. Ética em Pesquisa Psicológica. Tipos de 

Pesquisa. Tipos de Coleta de Dados: Observação, entrevista e questionário. 

Amostragem. Análise e tratamento de dados. Elementos de um Projeto de 

Pesquisa., 

Referências bibliográficas Básicas  
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Azevedo, C.B. Metodologia Científica ao Alcance de todos. Barueri-SP: 

Manole,2013  

Ruiz,J.A. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos.São 

Paulo,Atlas,2002  

American Psychological Association. Manual de publicação da APA.Tradução 

organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso, 2012 

Referências bibliográficas complementares 

American Psychological Association. Regras Essenciais do Estilo da APA. 

Tradução organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. 2010) 

Santos,A R.  Metodologia Científica: a construção do conhecimento. Rio de 

Janeiro: DP&A,2004  

Severino A J . Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez,2002  

Andrade, M.M. Introdução a Metodologia do Trabalho Científico: Elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2003  

Magalhães,L.E.R. O Trabalho Científico: da pesquisa  á 

monografia,Curitiba:Fesp,2007  

 

Santos,A R.  Metodologia Científica: a construção do conhecimento. Rio de 

Janeiro: DP&A,2004  

Severino A J . Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez,2002  

 

 

 

 

3º PERÍODO 
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FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA HUMANISTA EXISTENCIAL 

 

Ementa 

A Fenomenologia, fundamentos epistemológicos e principais conceitos. 

Estruturas do pensamento positivista e suas leis questionadas. A proposta 

filosófica husserliana.  Psicologia Humanista e a terceira força em Psicologia e 

suas ramificações. A consciência na matéria e a ultrapassagem do pensamento 

mecanicista na Psicologia Humanista para ênfase a consciência e a realização 

da pessoa plena e integrada. 

 

Referências bibliográficas básicas 

DIAS, Victor R. C. Silva. Psicodrama:   teoria e prática. 3. ed. São  Paulo: 

Ágora, c1987.  

FONSECA FILHO, José de Souza; BUBER, Martin; MORENO, J. L. 

Psicodrama da Loucura:   correlações entre Buber e Moreno. 6. ed. São  Paulo: 

Ágora, 1980.   

MARX, Melvin H.; HILLIX, William A.. Sistemas e teorias em psicologia.   15. 

ed.  São Paulo: Cultrix, 2004 

 

Referências bibliográficas complementares 

  

GINGER, Serge; GINGER, Anne. Gestalt:   uma terapia do contato. 4. ed.  São 

Paulo: Summus, 

 LOWEN, Alexander. Bioenergética.   10. ed.  São Paulo: Summus,  

MORENO, J. L. Psicodrama.   10. ed.  São Paulo: Cultrix, 2006  
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PERLS, Frederick S.. A abordagem gestáltica e testemunha ocular da 
terapia.   2. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1988. 

 RIBEIRO, Jorge Ponciano.  Gestalt - terapia:    refazendo um caminho.  São 
Paulo: Summus, 1985. 

 

TÉCNICAS DE EXAMES PSICOLÓGICOS I 

 

Ementa 

Psicodiagnóstico infanto-juvenil: características, etapas, testes, observação, 

entrevista, devolução. Testes de inteligência, personalidade e área viso-motora. 

Introdução aos laudos e pareceres. Ética profissional no trabalho com testes 

 

Referências bibliográficas básica 

Cohen R.J. Testagem e Avaliação psicológica .Porto Alegre:MCGraw-Hill, 2014 

Hutz C.S. Picodiagnostico.Porto Alegre: Artmed, 2016 

Pasquali L. Psicometria.Rio de Janeiro.Vozes,2011 

 

Referências bibliográficas complementares 

Urbina S. Fundamentos de Testagem Psicológica. Porto Alegre:Artmed,2007 

Souza Preto C.R. Laudo Psicológico.Curutiba:Jurua,2016 

Hutz C.S. Psicometria. Porto Alegre:Artmed, 2015 

PASQUALI, L. Técnicas de Exame Psicológico – TEP: manual. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2001. CUNHA, J. A. e cols. Psicodiagnóstico. - V. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul, 2000 

SILVA, José Aparecido da.  Inteligência humana:    abordagens biológicas e 
cognitivas. São Paulo: Lovise, 2003.  
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ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO I 

 

Ementa 

História Evolutiva da Psicologia Científica. O comportamento humano, sua 

origem e manutenção. Fundamentos etológicos e filogenéticos. Reflexo e 

condicionamento respondente. O comportamento operante, modelagem e o 

conceito de reforço social. 

  

Referências bibliográficas básicas 

 

BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo. Porto Alegre: ARTmed, 2006.  

 

CATANIA, B. C. Aprendizagem, linguagem e cognição. 4.ed. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 

CABALLO, Vicente E.. Manual de técnicas de terapia e modificação do 

comportamento.    São Paulo: Santos, 1999.   

 

  

Referências bibliográficas complementares 

 

ABREU-RODRIGUES, J.; RIBEIRO, M. R. Análise do Comportamento: 

pesquisa, teoria e aplicação. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

 

ALLOWAY, T.; WILSON, G.; GRAHAM, J. Sniffy the virtual rat Pro Version 3.0. 

Wadsworth: Cengage Learning, 2012. 

 

DANNA, M. F.; MATOS, M. A. Aprendendo a observar. São Paulo: Edicon, 

2006. 

RODRIGUES, Maria Ester.  Behaviorismo radical:    mitos e discordâncias. 

Cascavel/PR: Edunioeste, 2002  
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SKINNER, B. F.. Questões recentes na análise comportamental.   2. 

ed.  Campinas: Papirus, 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO III 

 

Ementa 

Fases do desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social. Abordagens 

teóricas da adolescência. Adolescentes e família, grupo social, vocação e 

escolha profissional. A psicoterapia na adolescência. 

 

Referências bibliográficas básicas 

ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência normal: um enfoque 

psicanalítico. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003  

CABALLO, Vicente E.; SIMON, Miguel Angel. Manual de psicologia clinica 

infantil e do adolescente: transtornos específicos. São Paulo: Santos, 2005. 

MARCELLI, D. Adolescência e psicopatologia. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

Referências bibliográficas complementares 

CLERGET, S. Adolescência. A crise necessária. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

Habigzang.L.F.Trabalhando com Adolescentes.Porto Alegre:Artmed,2014 
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FRIEDBERG, R.D.; MCCLURE, J.M. A prática Clínica de terapia cognitiva com 

crianças e adolescentes. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Petersen C.S. Terapias cognitivas comportamentais com crianças e 

adolescentes. Porto Alegre: Artmed, 2011 

Shafer D.R. Psicologia do Desenvolvimento infância e adolescência. São Paulo 

Artmed,2005. 

NEUROFISIOLOGIA APLICADA A PSICOLOGIA 

 

Ementa 

Introdução à Neurofisiologia, estrutura do sistema nervoso e órgãos dos 

sentidos.Sistema neurovegetativo.Base neural dos comportamentos 

sexuais.Sistema límbico.Neurofisiologia dos transtornos mentais,dos 

transtornos de ansiedade,dos transtornos do humor.Correlações 

neurofisiológicas do acidente vascular encefálico,da neoplasia cerebral, do 

traumatismo cranio-encefálico,do traumatismo raque-medular e das 

demências.Plasticidade neuronal. 

 

Referências bibliográficas básicas 

NETTER,Frank H Atlas de Anatomia Humana Rio de Janeiro :Elsevier,2011 

GUYTON, A.C. & HALL, J.E. – Tratado de Fisiologia Médica. Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro. 2002. 

FOX, S.I. Fisiologia Humana. Barueri- SP, Manole, 2007  

 

Referências bibliográficas complementares 

AIRES, M de M. Fisiologia. Rio de Janeiro, Koogan, 2015  
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CARLSON, Neil R. Fisiologia do comportamento.   7. ed.  Barueri: Manole, 

2002  

COSTANZO, L. S. – Fisiologia – 5ª Edição. Editorial Elsevier Ltda. 2014.  

JACOB,S. W. Anatomia e Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: 

Guanabara,Koogan,2011  

Santos N.C.M. Anatomis e Fisiologia Humana.São Paulo:Érica,2014 

 

 

 

ESTATÍSTICA APLICADA A PSICOLOGIA EM SAÚDE  

 

Ementa 

Introdução à Estatística conceitos. Apresentação tabular e gráfica. Distribuições 

de Freqüências. Medidas de posição e de Dispersão. Noções de Amostragem. 

Inferência estatística, Estimação de parâmetros e Testes de Hipóteses. 

 

Referências bibliográficas básicas 

DANCEY, Christine P.; REIDY, John. Estatística sem matemática para 

psicologia:   usando SPSS para Windowns.   3. ed. 

MARTINS G. A. Estatística Geral e Aplicada –São Paulo:Atlas ,2006  

RODRIGUES PEDRO C. Bioestatística Nitéroi EduFF 2002  

 

Referências bibliográficas complementares 
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BLAIR,R. C. Bioestatística para ciências da Saúde.São Paulo. Pearson 

Educacation do Brasil,2013  

DÓRIA FILHO, U. Introdução a Bioestatísca para simples mortais. São Paulo: 

Elsevier,1999  

IEZZI,G. Fundamentos de Matemática Elementar.São Paulo: Atual,2004  

PAGANO, M. Princípios de Bioestatística.São Paulo: Thompson,2004  

RIUS DIAZ F. Bioestatística São Paulo: THONPSON 2007  

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA  

 

Ementa 

Evolução histórica e a construção da ciência da epidemiologia. Conceitos usos 

e perspectivas da Epidemiologia. Causalidade e determinação do processo 

saúde - doença. Método epidemiológico. Epidemiologia Descritiva. Indicadores 

epidemiológicos. Sistema de Informação em Saúde. Vigilância Epidemiológica. 

Epidemiologia Analítica. Estudos epidemiológicos e seus usos. Promoção, 

prevenção e controle dos agravos à saúde. 

 

Referências bibliográficas básicas 

ALMEIDA FILHO, N. de Introdução a Epidemiologia, Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan,2006  

Mello ,M.et AL.EPIDEMIOLOGIA da saúde mental no Brasil. Porto Alegre: 

Artmed, 2007.  
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Pereira M. G. Epidemiologia –Teoria e Prática –Rio de Janeiro-Editora 

Guanabara KooganS.A. 1995 

 

Referências bibliográficas complementares 

ALMEIDA FILHO, N. de  Epidemiologia & Saúde: Fundamentos , Métodos 

aplicações. Riode Janeiro: Guanabara Koogan, 2014  

ALEXANDRE, L.B.S. P. Epidemiologia aplicada nos serviços de saúde. São 

Paulo : Martinari,2012 

JEKEL,James f. Epidemiologia,bioestatística e medicina preventiva Porto 

Alegre:Artmed,2005  

FLETCHER,ROBERTO H. Epidemiologia Clínica:elementos Essenciais Porto 

Alegre: Artmed,2006  

ROUQUARYOL, M. Zélia & ALMEIDA Naomar. Epidemiologia & saúde. São 

Paulo: Medsi, 2003.  

 

 

 

 

4º PERÍODO 

Psicofarmacologia 

Ementa 

Estudar, discutir e detalhar o mecanismo de ação, indicações de uso, efeitos 

terapêuticos e adversos, contra-indicações clínicas e interações dos 

neuropsicofármacos. 
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Referências Bibliográfica Básica: 

GOODMAN, L.S.; BRUNTON, L.L.; LAZO J.S. Goodman e Gilman Manual de 

farmacologia e terapêutica. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 

 

RITTER, J. M.; RANG, H. P.; DALE, M. M. Farmacologia. 6. ed. São Paulo: 

Elservier, 2007. 

 

KATZUNG, B. G. Farmacologia básica & clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

GOLAN D, TASHJIAN A, ARMSTRONG E, ARMSTRONG A. Princípios de 

Farmacologia A Base Fisiopatológica da Farmacoterapia. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 

SADOCK, Benjamin James; SADOCK, Virginia Alcott; SUSSMAN, 

Norman. Manual de farmacologia psiquiátrica de Kaplan & Sadock.   4. 

ed.  Porto Alegre: Artmed, 2007  

SADOCK, Benjamin James Manual de psiquiatria Clínica :Referência 

Rápida.Porto Alegre:Artmed,2007 

SOARES, Odeilton Tadeu. Guia de interações medicamentosas em 

psiquiatria.      Rio de Janeiro: EPUC, 2006.  

STAHL, Stephen M. Psicofarmacologia dos antidepressivos.      London, EUA: 

Martin Dunitz, 1997. Teng,C.T e Demétrio, Psicofarmacologia aplicada: manejo 

prático dos transtornos mentais. São Paulo, ATHENEU,2007.   

 

PSICOPATOLOGIA I 
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Ementa 

Estudo dos transtornos mentais de adultos segundo o enfoque da clínica 

psicopatológica tradicional aliada às classificações diagnósticas atuais (CID/10 

e DSM IV). Fenomenologia e psicodinâmica. Especificação do exame do 

estado mental e sua aplicação. 

 

Referências bibliográficas básicas 

Barlow D.H. Psicopatologia-uma abordagem integrada.São Paulo  

Cengage,2015 

DALGALARRONDO P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 

Porto Alegre-Artmed, 2000.  

Whitbourne S.K. Psicopatologia-perspectivas clínicas dos transtornos 

psicológicos .São Paulo: MCGraw-Hill,2015 

 

 

 

Referências bibliográficas complementares 

American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais. DSM  V Porto Alegre. Artmed,2014 
 

BERGERET, J.. Psicopatologia: teoria e clínica. 9. ed.  Porto Alegre: Artmed, 

2006  

Nogueira M.J. Exame das Funções mentais.   São Paulo: LMP:2016 

 
TENG, Chei-Tung; DEMETRIO, Frederico Navas. Psicofarmacologia aplicada: 

manejo prático dos transtornos mentais.  São Paulo: Atheneu, 2007  
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Sadok,B.J. Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria 

clínica. Porto Alegre: Artmed, 2007  

 

 

                               Técnicas de Exames psicológicos II 
 
 
 
Ementa 

Teoria, método e aplicação de testes e inventários para a avaliação 
psicológica de personalidade e comportamento. Organização de 
psicodiagnóstico. Avaliação e interpretação de testes projetivos e 
expressivos. Elaboração de Laudos e pareceres. 

 

Referências Bibliográficas Básicas 

Cohen R.J. Testagem e Avaliação psicológica .Porto Alegre:MCGraw-Hill, 2014 

Hutz C.S. Picodiagnostico.Porto Alegre: Artmed, 2016 

PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. 

Petrópolis: Vozes, 2003.  

Referências bibliográficas complementares 

Urbina S. Fundamentos de Testagem Psicológica. Porto Alegre:Artmed,2007 

Souza Preto C.R. Laudo Psicológico.Curutiba:Jurua,2016 

Hutz C.S. Psicometria. Porto Alegre:Artmed, 2015 

Pasquali L. Psicometria.Rio de Janeiro.Vozes,2011 

Testes: 

PASQUALI, L. Técnicas de Exame Psicológico – TEP: manual. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2001. CUNHA, J. A. e cols. Psicodiagnóstico. - V. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul, 2000 

GOMIDE, Paula Inez Cunha. Inventário de estilos parentais paterno, IEP: 
modelo teórico: manual de aplicação, apuração e interpretação. 
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Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

GOMIDE, Paula Inez Cunha. Inventário de estilos parentais materno, IEP: 
modelo teórico: manual de aplicação, apuração e interpretação. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

GOMIDE, Paula Inez Cunha. Inventário de estilos parentais(resposta), 
IEP: modelo teórico: manual de aplicação, apuração e interpretação. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

GOMIDE, Paula Inez Cunha. Inventário de estilos parentais (livro ), IEP: 
modelo teórico: manual de aplicação, apuração e interpretação. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 

 
 

           

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I – NECESSIDADES  ESPECIAIS  

 

Ementa 

Embasamento histórico e social da deficiência. Conceitos classificação e 

etiologia. 

Necessidades educacionais especiais. Medidas readaptativas e preventivas. 

Programas de intervenção clínica e educacional. Estudo do espectro autista. 

 

Referências bibliográficas básicas 

COLL, C; PALACIOS, J; MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e 

educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto 

Alegre: ArtMed, 2004 

GONZALES, E. Necessidades Educacionais especiais: intervenção 

psicoeducacional. Porto Alegre, Artmed, 2007 
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WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação:   estudos sobre 

a teoria do desenvolvimento emocional.    Porto Alegre: Artmed, 1983. 

Referências bibliográficas complementares 

COLE, Michael; COLE, Sheila R.. O desenvolvimento da criança e do 

adolescente.   4. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2004.   

GERRIG, Richard J.; ZIMBARDO, Philip G.. A psicologia e a vida.   16. 

ed.  Porto Alegre: Artmed, 2005.  

Meyer D.J. Pais de crianças Especiais.     Mbooks,2004 

WADSWORTH, Barry J.. Inteligência e afetividade da criança na teoria de 

Piaget:   fundamentos do construtivismo. 5.ed. São Paulo: Pioneira Thomson, 

2003 

 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO II 

 

Ementa 

O comportamento operante, modelagem e o conceito de reforço. Variabilidade 

e diferenciação de respostas, discriminação e generalização. Controle por 

contingências. Contingências aversivas. Comportamento controlado por regras. 

Comportamento verbal e social. 

Referências bibliográficas básicas 
 

ABREU-RODRIGUES, J.; RIBEIRO, M. R. Análise do Comportamento: 

pesquisa, teoria e aplicação. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

BAUM, William M. Compreender o behaviorismo:   comportamento, cultura e 

evolução. 2. ed., rev. e ampl.  Porto Alegre: Artmed, 2006.   

 

CATANIA, B. C. Aprendizagem, linguagem e cognição. 4.ed. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 



 

 

 

211 

 

Referências bibliográficas complementares 
 
 

BANDURA, Albert. Modificação do comportamento.    Rio de Janeiro: 

Interamericana, 1979. 

 

DANNA, M. F.; MATOS, M. A. Aprendendo a observar. São Paulo: Edicon, 

2006. 

 

Fernandes D.F. Aprendendo a Observar.     Edicon,2015 

 

Garry M. Modificação de Comportamento- o que é.      Roca,2009 

 

MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise 

do comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

SKINNER, B. F.. Questões recentes na análise comportamental.   2. 

ed.  Campinas: Papirus, 1995  

 

SKINNER, B. F.. Sobre o behaviorismo.   10. ed.  São Paulo: Cultrix, 2006  

 

 

 

 

 
 

PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I 

 

Ementa 

A abordagem psicanalítica sobre a constituição do sujeito. O tempo da 

constituição psíquica segundo Freud e Lacan. As estruturas clínicas: Neurose, 

Psicose, Perversão. 

 

Referências bibliográficas básicas 
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FREUD, Sigmund,. Edição standard brasileira das obras psicológicas 

completas de Sigmund Freud.   Rio de Janeiro: Imago, 1969-1977.  

MARX, Melvin H.; HILLIX, William A.. Sistemas e teorias em psicologia.   13. 

ed.  São Paulo: Cultrix, 2001.  

ZASLAVSKY, Jacó; SANTOS, Manuel J. P. dos. Contratransferência: teoria e 

prática clínica.  Porto Alegre: Artmed, 2006.  

Referências bibliográficas complementares 

MUSSEN, Paul Henry; CONGER, John Janeway; KAGAN, 

Jerome. Desenvolvimento e personalidade da criança.   4. ed. São Paulo: 

Harbra, 1977.   

PERSON, Ethel S.; COOPER, Arnold M.; GABBARD, Glen O.. Compêndio de 

psicanálise.    Porto Alegre: Artmed, 2007.  

ROUDINESCO, E. E.; PLON, M. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1998. 

Shultz,D.P. & Schultz,S.E Teorias da Personalidade. São Paulo:Cengage,2011  
 
ZIMERMAN, David E.. Psicanálise em perguntas e respostas:   verdades, mitos 

e tabus.  Porto Alegre: Artmed, 2005.  

 
 
 

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS NO TRABALHO 

 

Ementa 

A humanização na área da saúde e as Habilidades Sociais do profissional: 

aplicação de técnicas, vivências e reflexões sobre as competências 

interpessoais essenciais no trabalho do profissional da saúde. 

Referências bibliográficas básicas 
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DEL PRETTE,  Zilda  A. P.; DEL PRETTE, Almir. Psicologia das habilidades 

sociais:   terapia e educação.  Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.   

MAILHIOT, Gérald Bernard. Dinâmica e gênese dos grupos:   atualidade das 
descobertas de Kurt Lewin. 8. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1998.  
 
Moscovici F. Desenvolvimento Interpessoal.    Jose Olympio, 2013 

 

Referências bibliográficas complementares 

AFONSO, Maria Lúcia M. Oficinas em dinâmica de grupo na área da saúde.  2. 
ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010  
 
CABALLO, V.E. Manual de Avaliação e Treinamento das Habilidades Sociais. 

São Paulo: Livraria Santos Editora, 2003. 

DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Psicologia das Relações 

Interpessoais. Vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

KADIS, Asya L. Psicoterapia de grupo.      São Paulo: IBRASA, 1967.  

SILVA, M.J.P.Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações 

interpessoais em saúde. São Paulo: Edições Loyola, 2011. 

 

GESTÃO DE POLÍTICA E SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

Ementa 

Gestão de serviços no Sistema Único de Saúde: Planejamento, monitoramento 

e avaliação, sistemas de informação, financiamento, organização do processo 

de trabalho. 

Referências bibliográficas básicas 

TOLEDO Solha R.K.. Sistema Único de Saúde.   Latria, 2014 
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Campos.G.W.S. (org) Tratado de Saúde Coletiva.São Paulo :Hucitec,2006  

FERNANDEZ, Juan Carlos Aneiros,MENDES, Rosilda . Promoção da saúde e 

gestão local Hucitec, São Paulo, 2007 

Referências bibliográficas complementares 

BOSI, Maria Lúcia M.MERCADO, Francisco Javier Avaliação qualitativa de 

programas de saúde2. ed. Petrópolis, Vozes, 2010 

Karsch U.M.S. Saúde como Direito e como Serviço. São Paulo: Cortez,2015 

Cechin,J. A história e os Desafios da Saúde Suplementar: 10 anos de 

regulação: São Paulo; Saraiva,2008  

Spink M.J.P. Psicologia Social e Saúde. Rio de Janeiro:Vozes, 2011 

Machado PHB, Leandro JA, Michaliszyn MS (orgs.). Saúde coletiva: um campo 

em construção. Curitiba: Ed. IBPEX, 2006.  

IPEA. SIPS- Saúde Sistema de Indicadores de Percepção Social. Disponível 

em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/110207_sipssaude.pdf 

 

 

 

 

5º PERÍODO 

 

PSICOPATOLOGIA II 

Ementa 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/110207_sipssaude.pdf
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Estudo dos transtornos mentais de adultos segundo o enfoque da clínica 

psicopatológica tradicional, aliado às classificações diagnósticas atuais (CID/10 

e DSM IV). Fenomenologia e psicodinâmica. Especificação dos sintomas e 

realização de hipóteses diagnósticas 

 

Referências bibliográficas básicas 

BERGERET, J.. Psicopatologia: teoria e clínica. 9. ed.  Porto Alegre: Artmed, 

2006  

DALGALARRONDO P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 

Porto Alegre-Artmed, 2000. 

Barlow,D.H. e Durand Psicopatologia - Uma Abordagem Integrada.São Paulo 
Cengage.2008 
 
A. Nabuco C. Sindromes Psiquiátricas : Diagnóstico e Entrevista para 
Profissionais de Saúde Mental. Porto Alegre Artemed 2006 
 
WALSH, Froma; MCGOLDRICK, Monica. Morte na família:   sobrevivendo às 
perdas.  Porto Alegre: Artmed, 1998.  
 
 

Referências bibliográficas Complementares: 

American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais.Porto Alegre. Artemed,2014 
 
Assumpção Jr F.B. Psicopatologia Evolutiva. Porto Alegre Artemed.2008 
 
 
Carlat D. J. Entrevista Psiquiátrica. Porto Alegre. Artemed 2007 
 
COSTA, Ileno Izíbio da. Da fala ao sofrimento psíquico grave:   ensaios acerca 
da linguagem ordinária e a clínica familiar da esquizofrenia. Brasília: [s. n.], 
2003  
 
LARA, Diogo. Temperamento forte e bipolaridade: dominando os altos e baixos 
do humor.  6. ed. Porto Alegre: Gráfica Metrópole, 2004.  
 
Nogueira M J  Diagnóstico Psiquiátrico Um Guia. São Paulo. Ed. Lemos.2002 
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OMS. Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID/10. 

POA-Artmed, 1993. 

 

 

PSICOLOGIA DESENVOLVIMENTO IV 

Ementa 

Maturidade: Vida Adulta, Senescência, Idade Avançada. Concepções e 

características. Processos psicológicos: emoção, linguagem, criatividade e 

relações grupais. 

 

Referências bibliográficas básicas 

 Falcao, D. V. da S. (Org.) e Dias, C. M. de S. B. (Org.) (2006). Maturidade e 

Velhice. Vol.I. e vol. II. São Paulo/SP: Casa do Psicólogo. 

 Neri, A. L.(2001) Qualidade de vida e idade madura. Campinas/SP: Papirus. 

KÜBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a morte e o morrer:   o que os doentes 

terminais tem para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus própios 

parentes.   8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.   

PARENTE, Maria Alice de Mattos Pimenta. Cognição e envelhecimento.    Porto 

Alegre: Artmed, 2006.  

PARKES, Colin Murray.  Luto:    estudos sobre a perda na vida adulta.  São 

Paulo: Summus, 1998.  

 Zimermann, G. I. Velhice – aspectos biopsicossociais. Porto Alegre/RS: 

Artmed,2000 

 

Referências bibliográficas Complementares: 
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BEE, Helen. O ciclo vital.    Porto Alegre: Artmed, 1997.  

Mestre, M. (2004). Mulheres do século XX: memórias de trajetórias de vida, suas 

representações. (1936-2000). Tese de doutorado em história, entregue ao 

programa de pós-graduação em História da UFPR. 

MELILLO, Aldo; SUÁREZ OJEDA, Elbio Néstor. Resiliência:   descobrindo as 

próprias fortalezas.    Porto Alegre: Artmed, 2005.   

 Nichele, K. R.G. e Matos, R.M.S. (2008). Estratégias de enfrentamento no 

climatério. TCC entregue ao Curso de graduação em Psicologia da Faculdade 

Evangélica do Paraná. 

 Cruz, A. P. M. da; Muzzi, C. M. C.; Santos, M.D. e Mendonça, R. C. (2008). 

Estudo comparativo da qualidade de vida de mulheres idosas praticantes e não 

praticantes de atividade física. In Geriatria & gerontologia – órgão oficial de 

publicação cientifica da Sociedade brasileira de geriatria e gerontologia. Vol. 2, 

nº 4, out/nov/dez. pp. 156-161. 

 Muradium, P. (2003). Estatuto do Idoso. Lei no 10.741, de 1º de outubro de 

2003. São Paulo/SP: Novartis – genéricos. 

PARKES, Colin Murray. Amor e perda:   as raízes do luto e suas complicações. 

São Paulo: Summus, 2009.  

PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth 

Duskin. Desenvolvimento humano.   8. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2006.  

 

PSICOLOGIA DA PERSONALIDE II 

Ementa 

Psicologia Analítica de C.G. Jung: histórico, concepções de personalidade, 

individualidade e homem. A teoria dos arquétipos e a conceituação de símbolo. 

Referências bibliográficas básicas 
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FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Personalidade e crescimento pessoal.   5. 

ed.  Porto Alegre: Artmed, 2004.  

FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade.   São  Paulo: 

Harbra, 1986  

YOUNG-EISENDRATH, Polly; DAWSON, Terence. Manual de Cambridge para 

estudos junguianos.    Porto Alegre: Artmed, 2002.  

STEIN, Murray. Jung:   o mapa da alma : uma introdução. 5. ed.  São Paulo: 

Cultrix, 2006  

 SILVEIRA, Nise da. Jung - Vida e obra. Rio de Janeiro: Editora Paz e 

Terra,2003. 

MARONI, Amnéris. Jung – individuação e coletividade. São Paulo: Editora 

Moderna, 2004. 

WHITMONT, Edward C.. A busca do símbolo:   conceitos básicos de psicologia 

analítica. 7. ed.  São Paulo: Cultrix, 2006.  

JUNG, Carl Gustav. Memórias, Sonhos e Reflexões. Rio de Janeiro: Editora 

Nova Fronteira, 2006. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

HALL, Calvin S.; LINDZEY, Gardner. Teorias da personalidade.   4. ed.  Porto 

Alegre: Artmed, 2000. 

JUNG, Carl Gustav. Estudos sobre Psicologia Analítica (O.C. Vol. VII). 

Petrópolis: Editora Vozes,1991. 

JUNG, Carl Gustav. Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo (O.C. Vol. IX/I). 

Petrópolis: Editora Vozes,2000. 

JUNG, Carl Gustav. Símbolos da Transformação (O.C. Vol. V). Petrópolis: 

Editora Vozes, 1999. 
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WHITMONT, Edward C. A Busca do Símbolo. São Paulo: Editora Cultrix, 2006. 

ZIMMERMANN, David. Estudos sobre psicoterapia analítica de grupo.      São Paulo: Mestre 

Jou, 1971.   

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES-  ESCOLAR E EDUCACIONAL I 

Ementa 

Psicologia e educação. O papel, funções e atribuições do psicólogo escolar 

educacional em diferentes contextos. Tendências filosóficas e educacionais. 

Atuação do psicólogo escolar nas diversas necessidades da escola. 

Referências bibliográficas básicas 

COLL, C; MONEREO C. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com 

as tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre: ArtMED , 2010. 

MARTINEZ, A. M. (org.). Psicologia escolar e compromisso social: novos 

discursos novas práticas. Campinas: Editora Alínea, 2005. 

SANTROCK, J. W. Psicologia Educacional. 3. Ed. São Paulo: McGraw-Hill. 2009. 

Referências bibliográficas Complementares: 

BARKLEY,R.A.;MURPHY,K.R. Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade.Ed. Artmed,Rio Grande do Sul,2008 

CONTE S. F. Psicologia Escolar: ética e competências na atuação profissional. 

Campinas: Alínea, 2003. 

DARE, Christopher. Seu filho de seis anos:   orientação psicológica para os 

pais.    Rio de Janeiro: Imago, 1975.  

DIAS DALMAS T.E.;AZEVEDO L.P.L. Psicologia Escolar Educacional-Percurso 

Saberes e Intervenções.Paco Editorial.São Paulo 2006 

PALFREY, J. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos 

digitais. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
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OSBORNE, Elsie L. Seu filho de sete anos:   orientação psicológica para os 

pais.    Rio de Janeiro: Imago, 1975.  

WEITEN, W. Introdução à psicologia: temas e variações. São Paulo: Cengage 

Learning, 2010. 

 

NEUROPSICOLOGIA 

Ementa 

Neuropsicologia: histórico e princípios básicos. Funcionamento cerebral. 

Distúrbios das funções superiores. Disfunção cognitiva. Avaliação 

neuropsicológica e relação com o diagnóstico diferencial.  

 

Referências bibliográficas básicas 

Bear, M. F.; Connors, B. W. & Paradiso, M. A. Neurociências: desvendando o 

sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

LEDOUX, Joseph. O cérebro emocional:   os misteriosos alicerces da vida 

emocional.   7. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.    

 

Neuropsicologia: teoria e prática - FUENTES, D. et al. Artmed - 2008. 

Neuropsiquiatria e neurociências na prática clínica - YUDOFSKY, S. C.; HALES, 

R. E. Artmed - 4. ed. / 2006. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

De Toni, P. M.; Romanelli, E. J. & Salvo, C. G. A evolução da neuropsicologia: 

da antigüidade aos tempos modernos. Psicologia Argumento, 23(41), 47-55, 

2005. 
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De Toni, P. M.; Salvo, C. G.; Marins, M. C. & Weber, L. N. D. Etologia humana: 

o exemplo do apego. Psico-USF, 9(1), 99-104, 2004. 

KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q.. Neurociência do comportamento.   São Paulo: 

Manole, 2002  

Nitrini, R.; Caramelli, P.; Mansur, L.L. Neuropsicologia: das bases anatômicas à 

reabilitação. São Paulo: FMUSP, 1996. 

Sacks, O. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. Rio de Janeiro: 

IMAGO, 1997. 

Stenberg, R. Psicologia cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  

 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES -  TRABALHO 

Ementa 

A organização como sistema social e as relações do homem com seu trabalho. 

Os processos de trabalho e os modos de produção. As condições de trabalho e 

a saúde do trabalhador. A inserção do psicólogo no cotidiano das relações de 

trabalho. A psicologia do trabalho: perspectivas e questões éticas 

 

Referências bibliográficas básicas 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas organizações.   4. ed. reimpr.  São 

Paulo: Atlas, 2006. 

CHANLAT, Jean-François; SETTE TÔRRES, Ofélia de Lanna. O indivíduo na 

organização:   dimensões esquecidas.  São Paulo: Atlas, 2001. 

SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2002. 

HELOANI, R. Organização do trabalho e administração. São Paulo: Cortez, 

2006. 
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JACQUES, M.G.; CODO, W. Saúde mental & trabalho: leituras. 2ª. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 

TAMAYO, Alvaro.  Cultura e saúde nas organizações.   Porto Alegre: Artmed, 

2004  

Referências bibliográficas Complementares: 

CAMPOS, D. C. Atuando em psicologia do trabalho,psicologia organizacional e 

recursos humanos. São Paulo: LTC, 2008.  

CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

DEJOURS, C.; LANCMAN, S.; SZNELWAR, L. I. Christophe Dejours: da 

psicologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ; Brasília, 

DF: Paralelo 15, 2004.  

KRUMM, Diane; ALENCAR, Dalton Conde de. Psicologia do trabalho:   uma 

introdução à psicologia industrial/organizacional.    Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

KANAANE, R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao 

século XXI. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

GIL, A. C. Gestão de Pessoas. São Paulo: Ed. Atlas, 2006. 

JOHNSON, Spencer.  Quem mexeu no meu queijo?.   38. ed., rev. e ampl.  Rio 

de Janeiro: Record, 2003 

MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração.   5. ed.  São Paulo: 

Atlas, 1995.  

MUCHINSKY, Paul M.. Psicología aplicada al trabajo.   Madrid, España: 

Paraninfo, c2001  

 

DINAMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS I 

Ementa 
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Abordagens teóricas em dinâmica de grupo. Propriedades estruturais do grupo. 

A interação do grupo. O processo grupal. Aperfeiçoamento do relacionamento 

interpessoal. Abordagens teóricas em dinâmica de grupo. 

 

Referências bibliográficas básicas 

BALLESTERO – ALVAREZ, Maria Esmeralda. Dinâmicas de Grupo para o 

desenvolvimento humano, vol. II. Campinas, SP: Papirus, 2002 

FRITZEN, Silvino José. Exercícios práticos de dinâmica de grupo.   35. 

ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2005 Obras completas  

FRITZEN, Silvino José. Exercícios práticos de dinâmica de grupo.   31. 

ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  (v. 1)  

FRITZEN, S. J. Jogos dirigidos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1983 

MAILHIOT, Gérald Bernard. Dinâmica e gênese dos grupos:   atualidade das 

descobertas de Kurt Lewin. 8. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1998  

MIRANDA, Simão de. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e 

grupos comunitários, vol. I e II. Campinas, SP: Papirus, 2000.  

 

Referências bibliográficas Complementares: 

ANTUNES, Celso. Manual de técnicas de dinâmica de grupo, de sensibilização, 

de ludopedagogia. 22. Ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  

BERKENBROCK, Volney J. Dinâmicas para encontros de grupo:   para 

apresentação, intervalo, autoconhecimento e conhecimento mútuo, amigo 

oculto, despertar, avaliação e encerramento.   2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2004. (1) 

CASTILHO, Áurea. A dinâmica do trabalho de grupo. Rio de Janeiro: Qualitimark, 

2007.  



 

 

 

224 

 

MONTEIRO, R. F. Jogos dramáticos. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1979. 

WEIL, P. O Corpo Fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. 59 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

________Relações humanas na família e no trabalho. 54 ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2005.  

 

ESTÁGIO DO NÚCLEO BÁSICO I 

Ementa 

Elaboração de trabalho de observação e diagnóstico em contextos sociais e de 

saúde. Investigação das necessidades e elaboração de um diagnóstico. 

Pesquisa Bibliográfica Temática. 

Organização de relatórios críticos e reflexivos. Elaboração de pequenos projetos 

de intervenção 

Referências bibliográficas básicas 

ANGERAMI, V. A. Psicologia da saúde – um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo: Pioneira, 2002 

BEATTIE, Melody. Co-dependência nunca mais:   pare de controlar os outros e 

cuide de você mesmo. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Era, 2008.  

CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artmed, 2000 

SCARPARO, H (org). Psicologia e Pesquisa – perspectivas metodológicas. 

Porto Alegre: Sulina, 2000. 

Referências bibliográficas Complementares: 

AJURIAGUERRA. Manual de psiquiatria infantil. Rio de Janeiro: Imago, 1994. 

CAMPOS, F.C.B.(org.). Psicologia e saúde – repensando práticas. São Paulo: 

Hucitec, 1992. 
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ÀRIES, P. História social da criança e da família. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1981 

GARCIA SÁNCHEZ, J. Dificuldades de aprendizagem e intervenção 

psicopedagógica. Porto Alegre: ArtMED 2004. 

GORAYEB, R. Psicopatologia infantil. São Paulo: EPU, 1985. 

KAPLAN; SADOCK; GREBB. Compêndio de psiquiatria. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1999. 

OSTERRIETH, Paul Alexandre. Introdução à psicologia da criança.     10. ed. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977  

 

6º PERÍODO 

 

PSICOPATOLOGIA INFANTIL 

Ementa 

Transtornos mentais da infância, de acordo com a classificação atual descritiva 

da Organização Mundial de Saúde e da Associação de Psiquiatria e Psicologia 

Americana. 

 

Referências bibliográficas básicas 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais, DSM IV TR. (4a. ed.) Porto Alegre, Artmed, 2002. 

CARMICHAEL, Leonard; MUSSEN, Paul Henry; PFROMM NETTO, 

Samuel. Manual de psicologia da criança.      São Paulo: EPU, 1975.  

DUMAS, J.E. Psicopatologia da Infância e da Adolescência (3a. ed.) - Porto 

Alegre, Artmed, 2011. 
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BERGERET, J. & Cols. Psicopatologia: teoria e clínica. (9a.ed.) - Porto Alegre, 

Artmed, 2006. 

MUSSEN, Paul Henry. Desenvolvimento e personalidade da 

criança.   São  Paulo: Harbra, 2001 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

BARLOW, D.H., DURAND, V.M. Psicopatologia. (4a.Ed.) - Porto Alegre, Artmed, 

2008. 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 

(2a.ed.) - Porto Alegre, Artmed, 2008. 

MARCELLI, D. Infância e Psicopatologia. Ed. Artmed, Porto alegre,2009 

MARCELLI, D. BRACONNIER, A. Adolescência e Psicopatologia, Porto Alegre, 

Artmed, 2007  

 

STUBBE,D. Psiquiatria da Infância e Adolescência. Porto Alegre, Ed. 

Artmed,2008 

 

 

TEORIA E TÉCNICAS SISTÊMICAS 

Ementa 

Abordagem sistêmica: teoria geral dos sistemas – conceitos de sistema, 

subsistema, supra sistema. Teoria da comunicação: conceitos, tipos. 

Fundamentos básicos da abordagem sistêmica. Psicoterapia familiar sistêmica: 

diagnóstico e intervenção. 
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Referências bibliográficas básicas 

AUN, Juliana Gontijo; VASCONCELLOS, Maria José Esteves de; COELHO, 

Sônia Vieira. Atendimento sistêmico de famílias e redes sociais.   Belo Horizonte, 

MG: Ophicina de Arte & Prosa, 2007  

ANDOLFI, Maurizio. A crise do casal:   uma perspectiva sistêmico-

relacional.  Porto Alegre: Artmed, 2002  

CALIL, V. L. Terapia familiar e de casal. São Paulo: Summus, 1987  

HALL. C. S.; LINDZEY, G.; CAMPBELL, J. B. Teorias da personalidade. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000. 

PAPP, Peggy. Casais em perigo:   novas diretrizes para terapeutas.  Porto 

Alegre: Artmed, 2002  

SOUZA, A. M. N. de A família e seu espaço. Rio de Janeiro: Agir, 1985. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

ADOLFI, N. A linguagem do encontro terapêutico. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1996. 

CAPRA, F. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1995. 

CARTER, Betty; MCGOLDRICK, Monica. As mudanças no ciclo de vida 

familiar:   uma estrutura para a terapia familiar. 2. ed.  Porto Alegre: Artmed, 

2001.  

________ A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 

São Paulo: Cultrix, 1996. 

MINUCHIN, S. Família, funcionamento e tratamento. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1988. 

WATZLAWICK, P. Pragmática da comunicação. Petrópolis: Vozes, 1999. 
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DINÂMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS II 

Ementa 

Planejamento do trabalho com grupos em diferentes contextos. A coordenação 

de grupos. A terapia de grupo e seus elementos fundamentais. O futuro da 

Dinâmica de Grupo. Implicações éticas do trabalho com grupos. 

 

Referências bibliográficas básicas 

CASTILHO, Áurea. A dinâmica do trabalho de grupo.      Rio de Janeiro: 

Qualitimark, 2007  

MAZZIOTTI, B. Maria Fernanda. Org. Dinâmica de Grupo; História, Prática e 

Vivências. Campinas, SP: Alínea, 2003. 

MIRANDA, Simão de. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e 

grupos comunitários, vol. I e II. Campinas, SP: Papirus, 2012  

MONTEIRO, Regina Fourneaut. Jogos dramáticos.   São Paulo: Ágora, 1994  

YALOM, Irvin. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. 5ed. Artmed 2006   

Referências bibliográficas Complementares: 

BALLESTERO – ALVAREZ, Maria Esmeralda. Dinâmicas de Grupo para o 

desenvolvimento humano, vol. II. Campinas, SP: Papirus, 2002. 

BORGES, Giovanna Leal. Dinâmicas de grupo:   redescobrindo valores : para 

encontros de jovens.   7. ed. Petrópolis: Vozes, 2004  

 

MAZZIOTTI, B. Maria Fernanda. Org. Dinâmica de Grupo; História, Prática e 

Vivências. Campinas, SP: Alínea, 2003. 
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MILITÃO, Albigenor; MILITÃO, Rose. S.O.S. dinâmica de grupo.      Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 1999.  

MIRANDA, Simão de. Novas dinâmicas para grupos:   a aprendência do 

conviver. 4. ed.  Campinas: Papirus, 2006.  

MIRANDA, Simão de. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e 

grupos comunitários, vol. I e II. Campinas, SP: Papirus, 2000. 

MIRANDA, Simão de. Novas dinâmicas para grupos: A aprendência do conviver. 

Campinas, SP: Papirus, 2002. 

SERRÃO, Margarida; BALEEIRO, Maria Clarice. Aprendendo a ser e a conviver. 

2 ed. São Paulo: FTD1999. 

 

PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE III 

Ementa 

Filosofia Humanista e as influências na Psicologia. A formação da terceira força. 

Revolução pacífica para a Ciência com a Fenomenologia. A abordagem da 

Gestalt Terapia de Frederick Salomon Perls- o Fritz como proposta de prática 

clínica fenomenológica- existencial e humanista. A construção do pensamento 

em Reich e suas influências na prática clínica. Viktor Frankl e a perspectiva do 

sofrimento humano na compreensão o trabalho clínico. 

 

Referências bibliográficas básicas 

ALMEIDA, Wilson Castello de. Psicoterapia aberta:   o método do psicodrama, a 

fenomenologia e a psicanálise. São Paulo: Ágora, 2006.  

FRANKL, V. E. Em busca do sentido. Petrópolis: Vozes, 1993. 

GLASSMAN, William E.; HADAD, Marilyn. Psicologia:   abordagens atuais. 4. ed.  Porto 

Alegre: Artmed, 2006. (Biblioteca Artmed)  
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Perls, F. A abordagem gestáltica. Testemunha ocular da terapia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1981. 

Stevens, J. O. Tornar-se presente: experimentos de crescimento em gestalt-

terapia. São Paulo: Summus, 1988 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

GOMES, J. C. V. Logoterapia, a prática da psicoterapia existencial. Petrópolis: 

Vozes, 1990. 

LOWEN, A. O corpo traído. São Paulo: Summus, 1979. 

LUKAS, E. Mentalização e saúde. Petrópolis: Vozes, 1987. 

________. Prevenção psicológica. Petrópolis: Vozes, 1990. 

________. Assistência logoterapêutica. Petrópolis: Vozes, 1991. 

 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES -  ESCOLAR E EDUCACIONAL II 

Ementa 

Contextualização da psicopedagogia. Processo ensino-aprendizagem. Fracasso 

escolar. Inclusão escolar. Evasão escolar. Família e escola. 

Referências bibliográficas básicas 

MIRANDA, Simão de. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e 

grupos comunitários.     11. ed. Campinas: Papirus, 2012.  

POLITY, E. (org.). Psicopedagogia: um enfoque sistêmico. São Paulo: Empório 

do livro, 1998. 

ROTTA, N. [et al.] Transtornos da Aprendizagem: Abordagem Neurobiológica 

e Multidisciplinar. Porto Alegre:  Artmed, 2006 
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WEISS, M. L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos problemas 

de Aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

 

Referências bibliográficas Complementares: 

BLIN, J. F. Classes difíceis: ferramentas para prevenir e administrar os 

Problemas escolares. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

BRAZELTON, T. B. As necessidades essenciais das crianças: o que toda 

criança precisa para crescer, aprender e se desenvolver. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

COLL,C. Psicologia e Currículo: uma aproximação psicopedagógica a 

elaboração do currículo escolar. São Paulo: Ática,  

2000.DEL PRETTE, Z. A. P. (org.). Psicologia Escolar e Educacional, Saúde e 

Qualidade de Vida. Campinas: Alínea, 2003 

SCOZ, B. Psicopedagogia: conceitualização, formação e atualização 

profissional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991. 

 

TÓPICOS ESPECIAS EM PSICOLOGIA II - ANÁLISE FUNCIONAL 

Ementa 

Estudo da análise funcional como estratégia de atuação em diferentes contextos, 

partindo da observação direta e do método experimental, do comportamento 

operante e do respondente. Agências controladoras do comportamento humano. 

 

Referências bibliográficas básicas 

COSTA, C.E., LUZIA, J.C. e SANT’ANNA, H.H.N. Primeiros Passos em Análise 

do Comportamento e Cognição. Santo André: Esetec, 2003. 
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MOREIRA, M. B; MEDEIROS, C. A. Princípios Básicos de Análise do 

Comportamento. Porto Alegre: ArtMED , 2007. 

RANGÈ, B. Psicoterapia comportamental e cognitiva: pesquisa, prática, 

aplicações e problemas. Campinas: Editorial Psy II, 1998. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

ABREU, C. N., GUILHARDI, H. J. Terapia Comportamental e Cognitivo-

Comportamental: práticas clínicas. São Paulo: Editora Roca Ltda., 2004. 

ABREU-RODRIGUES, J., RIBEIRO, M. R. Análise do Comportamento: 

pesquisa, teoria e aplicação. Porto Alegre: Artmed Editora, 2005. 

KOHLENBERG, R. J., TSAI, M. FAP - Psicoterapia Analítica Funcional - Criando 

Relações Terapêuticas Intensas e Curativas. Santo André: Esetec, 2004. 

MARTIN, G., PEAR, J. Modificações do Comportamento - O que é e como fazer. 

São Paulo: Editora Roca Ltda., 2009. 

RANGÈ, B. Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a 

psiquiatria. Porto Alegre: ArtMED , 2001. 

 

PSICOLOGIA FORENSE 

Ementa 

Histórico e Definição da Psicologia Jurídica. Psicologia Forense no âmbito 

mundial e no Brasil. Psicologia Jurídica com abordagem comportamental. Áreas 

de Atuação da Psicologia Jurídica. Avaliação e Tratamento de vítimas de Abuso 

Sexual; Avaliação e tratamento de abusadores e/ou agressores; Justiça 

Restaurativa; Depoimento Sem Dano; Elaboração de Parecer; Questões Éticas; 

Pesquisas na área. 
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Referências bibliográficas básicas 

DIAS, MARIA BERENICE. Incesto e Alienação Parental: realidades que a justiça 

insiste em não ver. Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

GOMIDE, PAULA INEZ CUNHA. Inventário de Estilos Parentais: Manual de 

Aplicação, Apuração e Interpretação. Editora Vozes, Petrópolis. 96 págs, 2006 

FOREHAND, Rex; LONG, Nicholas. Como educar crianças de temperamento 

forte:   programa clinicamente comprovado de cinco semanas para pais de 

crianças de dois a seis anos de idade.  São Paulo: M. Books do Brasil, 2003.  

ROVINSKY, SONIA E CRUZ, ROBERTO. Psicologia Jurídica: Perspectivas 

teóricas e processos de intervenção. Editora Vetor, 2009. 

WHITE, John R.; FREEMAN, Arthur S.. Terapia cognitivo-comportamental em 

grupo para populações e problemas específicos.   São  Paulo: Mapa Fiscal, 2003 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

CEZAR, JOSÉ DALTO É. Depoimento sem Dano: Uma alternativa para inquirir 

crianças e adolescentes nos processos judiciais. Livraria do Advogado Editora, 

Porto Alegre, 2007. 

GREENE, Ross W.. A criança explosiva:   uma abordagem para compreender e 

educar crianças cronicamente inflexíveis e que se frustram facilmente. 

São  Paulo: Integrare Editora, 2007. 

GOMIDE, PAULA INEZ CUNHA. Inventário de Estilos Parentais: Manual de 

Aplicação, Apuração e Interpretação. Editora Vozes, Petrópolis. 96 págs, 2006 

Kellerman, Jonathan. Filhos Selvagens: Reflexões sobre crianças violentas. 

Idéias Contemporâneas, Rocco, Rio de JUaneiro, 2002. 

GOMIDE, PAULA INEZ CUNHA. Pais Ausentes Pais presentes: educação 

infantil. Editora Vozes, Petrópolis, 86 páginas, 6ª. Edição, 2004 
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WALKER, LENORE e SHAPIRO, DAVID. Introduction to Forensic Psychology: 

Clinical and Psychological Perspectives. Kluwer Academic/Plenum Publishiers, 

New York, 2004. 

 

ESTÁGIO DO NÚCLEO BÁSICO II 

Ementa 

Aplicação dos conhecimentos teórico-práticos nos eixos social e saúde: 

nosologia, semiologia, etiologia, diagnóstico, prognóstico, da realidade 

envolvida. Entrevistas para coleta de dados da realidade. Levantamento 

bibliográfico sobre o tema. Elaboração e desenvolvimento de projeto de 

intervenção na realidade 

Referências bibliográficas básicas 

BOTEGA, N.J. Serviços de saúde mental no hospital geral. Campinas: Papirus, 

1995. 

CORDIOLI, A.V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1993. 

WEISS, M. L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de 

aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2000 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

BIRD, B. Conversando com o paciente. São Paulo: Manole, 1978. 

BRAZELTON, T. B. As necessidades essenciais das crianças: o que toda 

criança precisa para crescer, aprender e se desenvolver. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

FONTES, M. A. Psicopedagogia e sociedade: história, concepções e 

contribuições. São Paulo: Vetor, 2006. 
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FOREHAND, R. ; LONG, N. Como educar crianças de temperamento forte. São 

Paulo: M. Books do Brasil, 2003. 

FONTES, M. A. Psicopedagogia e sociedade: história, concepções e 

contribuições. São Paulo: Vetor, 2006. 

 

 

 

                           

 

7º PERÍODO 

 

PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITARIA 

Ementa 

Evolução histórica e fundamentos teóricos, conceituais e metodológicos que 

caracterizam a Psicologia Social Comunitária contemporânea e que embasam a 

atuação interdisciplinar do Psicólogo em movimentos sociais, organizações e 

demais contextos comunitários que trabalham pela construção social da 

cidadania e pelos direitos humanos. 

 

Referências bibliográficas básicas 

CAMPOS, R.H.F.; GUARESCHI, P.A. Paradigmas em Psicologia Social: A 

perspectiva Latino-Americana. Petrópolis: Vozes, 2000. 

JACQUES, Maria da Graça Corrêa. Psicologia social contemporânea:   livro-

texto. 3. ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 
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LANE, Silvia T. Maurer; SAWAIA, Bader Burihan.  Novas veredas da psicologia 

social.  São Paulo: Brasiliense: EDUC, 1995.  

LANE, S. T. M. Psicologia social: o homem em movimento. São Paulo: 

Brasiliense, 2006. 

NEIVA, K.M.C.; Colaboradores. Intervenção Psicossocial: Aspectos teóricos, 

metodológicos e experiências práticas. São Paulo: Vetor, 2010. 

PARADIGMAS  em psicologia social: a perspectiva latino-americana.  Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2000. (Coleção Psicologia social)   

PARADIGMAS  em psicologia social: a perspectiva latino-americana.  Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2000. (Coleção Psicologia social)  

Spink M.J. Psicologia Social e Saúde Práticas, Saberes e Sentidos .Petrópolis 

RJ Vozes,2007 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

DIMENSTEIN, M. A cultura profissional do psicólogo e o ideário individualista: 

Implicações para a prática no campo da assistência pública à saúde. Estudos de 

Psicologia, 2000 

MARTIN-Baró, I. Psicología de la liberación, (1ª ed.). Madrid: Editorial 

Trotta,1998  

MARTÍN-Baró. Acción y Ideología: psicología social desde Centroamérica, (2ª 

ed.). San Salvador: UCA Editores, 1985.  

MARTÍN-BARÓ, I. Sistema, grupo y poder. Psicología social desde 

Centroamérica II. San Salvador: UCA Ed., 1989. (Colección Textos 

Universitarios, 10) 

MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 

Rio de Janeiro, Vozes,2003.  
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PLONER, Katia Simone. Ética e paradigmas na psicologia social.   Porto Alegre: 

ABRAPSO, 2003.   

 

ORIENTAÇÂO VOCACIONAL E PROFISIONAL 

Ementa 

Diagnóstico, planejamento e intervenção na área de Orientação Ocupacional e 

Profissional 

 

Referências bibliográficas básicas 

BOCK, Ana Merces Bahia. A escolha profissional em questão.   2. ed. São  Paulo: 

Casa do Psicólogo, 1995.    

BOCK, A.M.B, Orientação profissional: a abordagem sócio-histórica.São Paulo: 

Cortez, 2002. 

 LEVENFUS,R.S & SOARES, D.H.P e cols. Orientação vocacional ocupacional. 

2 ed. Porto Alegre: ArtMED , 2010. 

SOARES,D. H. P. O que é Escolha Profissional, Ed. Brasiliense, Brasília, 2001 

 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

BOHOSLAVSKY, R. Orientação vocacional: a estratégia clínica. São Paulo: 

Martins Fontes, 1995. 

COLE, M.; COLE, S.R. O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Porto 

Alegre: Artmed,2003 

MAHL, A. C. ;SOARES, D. H. P. ;NETO, E. O. POPI - Programa de Orientação 

Vocacional Intensivo,São Paulo, Ed. Vetor, 2006 
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LUCHIARI, D.H.P.S. Pensando e vivendo a orientação profissional. 5ed.São 

Paulo: Summus, 1993. 

LUCHIARI, D.H.P.S. A Escolha Profissional Do Jovem ao Adulto,São Paulo,Ed. 

Summus,2000 

 

PSICOTERAPIA INFANTIL 

Ementa 

O processo terapêutico infantil em diferentes abordagens. Encaminhamento e 

agendamento, a primeira sessão com os pais e ou criança. Ampliação do olhar 

sobre a dificuldade da criança. O processo de terapia da criança. A postura do 

terapeuta. A avaliação e o encerramento da terapia. O brincar e a criança. 

Técnicas na psicoterapia infantil. 

 

Referências bibliográficas básicas 

ABERASTURY, Arminda. Psicanálise da criança: teoria e técnica. Porto Alegre: 

Artes Médica Sul, 1979.  

OAKLANDER, Violet. Descobrindo crianças: abordagem gestáltica com crianças 

e adolescentes. São Paulo: Summus, 1980. 

WINNICOTT, D. W. A família e o Desenvolvimento Individual. São Paulo, Martins 

fontes, 2001 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

ROSSET, Solange Maria. 123 técnicas de psicoterapia relacional sistêmica. 

Curitiba: Sol. 2006. 
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FOREHAND, R. ; LONG, N. Como educar crianças de temperamento forte. São 

Paulo: M. Books do Brasil, 2003. 

WINNICOTT, D. W. Consultas terapêuticas em psiquiatria infantil. Rio de Janeiro: 

Imago, 1984. 

________ A criança e seu mundo. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. 

O ATENDIMENTO  infantil na ótica fenomenológico-existencial.    2.ed revista e 

ampliada. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

FOREHAND, R. ; LONG, N. Como educar crianças de temperamento forte. São 

Paulo: M. Books do Brasil, 2003. 

 

 

TERAPIA ANALITICO COMPORTAMENTAL I 

Ementa 

Histórico da Terapia Comportamental. Pressupostos da Terapia 

Comportamental e Analítico Comportamental. Fundamentos conceituais e 

empíricos da terapia analítico comportamental. A relação Terapêutica. Análise 

funcional na prática clínica. Avaliação comportamental e planejamento 

terapêutico. 

 

Referências bibliográficas básicas 

BORGES, N. & CASSAS, F. Clínica Analítico-comportamental: aspectos teóricos 

e práticos. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

CABALLO, Vicente E.. Manual de técnicas de terapia e modificação do 

comportamento.    São Paulo: Santos, 1999.   

DE-FARIA, A.K.C.R. Análise Comportamental Clínica. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 
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RANGÉ, B Psicoterapias Cognitivo Comportamentais: um diálogo com a 

psiquiatria. Porto Alegre, Artes Médicas. 2011. 

RANGÉ, Bernard. Psicoterapia comportamental e cognitiva:   pesquisa, prática, 

aplicações e problemas.    São Paulo: PSY, 1998.  

Referências bibliográficas Complementares: 

ABREU, C.N., GUILHARDI, H.J. Terapia Comportamental e Cognitivo-

comportamental – Práticas Clínicas, São Paulo, Rocca, 2004. 

COSTA, C.E.; LUZIA, J.C. e SANTANNA, H.H.N. Primeiros Passos em Análise 

do comportamento e cognição. Santo André: ESETec, 2003. vol 1. 

CRUVINEL, A.C., FREITAS DIAS, A.L., CILLO, E.N. Ciência do comportamento: 

conhecer e avançar. Santo André, ESETec, 2004. vol 4. 

KOHLENBERG, Robert J; TSAI, Mavis. Psicoterapia analítica funcional:   criando 

relações terapêuticas intensas e curativas.  Santo André: ESETec, 2001.  

RANGÉ, Bernard.  Psicoterapia comportamental e cognitiva de transtornos 

psiquiátricos.  São Paulo: PSY, 1995. 

TEIXEIRA, A.M.S., SEÉCHAL-MACHADO, A.M., CASTRO, N.M.S., CIRINO, 

S.D. Ciência do comportamento: conhecer e avançar. Santo André, ESETec, 

2002. vol 2. 

TOURINHO, E. Z. & LUNA, S.V, Análise do Comportamento: investigações 

históricas, conceituais e aplicadas. São Paulo, Editora Rocca, 2010. 

 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA III – ABUSO SEXUAL 

Ementa 

Conceito de maus-tratos. Conceito de abuso psicológico e abuso sexual. 

Impacto do abuso sexual para a criança e sua família. Modelos explicativos. 
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Avaliação de casos e encaminhamentos. Níveis de prevenção. Entrevistas com 

a criança e com a família. 

 

Referências bibliográficas básicas 

WILLIAMS, L.C.A.; ARAÚJO, E.A.C.. (Orgs.) Prevenção do Abuso Sexual 

Infantil: um Enfoque Multidisciplinar. 1 ed. Curitiba - PR: Juruá, 2009. 

WILLIAMS, L.C.A; MAIA, J.M.D.; RIOS, K.S.A. (Orgs.). Aspectos Psicológicos 

da Violência: Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental. 1 ed. Santo 

André - SP: ESETec Editores Associados, 2010. 

HABIGZANG, l. e KOLLER, S. Intervenção psicológica para crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

HABIGZANG, L. e CAMINHA. R. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. 

São Paulo: Casa do psicólogo, 2004. 

DOBKE, Veleda. Abuso sexual: a inquirição das crianças: uma abordagem 

interdisciplinar. Porto Alegre, RS: Ricardo Lenz, 2001. 101 p. 

AZEVEDO, M.A., GUERRA, V.N. Infância e violência doméstica. São Paulo: 

Cortez, 1997. 

DIEGOLI, C.A.; DIEGOLI, M.S.C.; LERNER, T.; RAMOS, L.O. Abuso sexual na 

infância e adolescência. Revista de ginecologia e obstetrícia. São Paulo, 7(2): 

81-85, 1996. 

GABEL, M. Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1997. 

 

PSICOLOGIA DA SAÚDE 
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Ementa 

História do nascimento do hospital, suas transformações como instituição 

multiprofissional e interdisciplinar. O psicólogo no Hospital, a partir da concepção 

biopsicossocial- assistência, ensino, pesquisa. Doente, a doença, a família, a 

hospitalização e os processos psicológicos desencadeados. 

 

 

Referências bibliográficas básicas 

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Psicologia hospitalar:   teoria e prática. 

São  Paulo: Thompson Learning, 2006.  

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. E a psicologia entrou no 

hospital....     4. reimpr. da 1. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003  

 

CAMPOS, T. C. (1995) Psicologia hospitalar: a atuação do psicólogo em hospital. 

São Paulo: EPU. 

Lange, E.S.org (2008). Contribuições à Psicologia Hospitalar: Desafios e 

Paradigmas. São Paulo: Vetor. 

LAZZARETTI, Claire Terezinha; Conselho Regional de Psicologia do Paraná (8. 

Região). Manual de psicologia hospitalar.    Curitiba: CRP-08, 2007.  

ROMANO, Bellkiss Wilma (org.)  A pratica da psicologia nos hospitais.  Sao 

Paulo: Thompson Pioneira, 2002. 

STRAUB, R.O.(2005) Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed. 

TRINDADE, Z.A., ANDRADE, A.N. (2003) Psicologia e Saúde: Um campo em 

construção. São Paulo: Casa do Psicólogo. 
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Referências bibliográficas Complementares: 

ANGERAMI, V. A. (2002) Psicologia da saúde – um novo significado para a 

prática clínica. São Paulo: Pioneira. 

ARRUDA, P.M., ZANNON, C.M.L.C. (2002) Tecnologia comportamental em 

saúde. Esetec: Santo André. 

BAPTISTA, M.N., DIAS, R.R.(2003). Psicologia Hospitalar: Teoria, Aplicação e 

Casos Clínicos. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan S.A. 

BRUSCATO, Wilze Laura. A psicologia na saúde:   da atenção primária à alta 

complexidade; o modelo de atuação da Santa Casa de São Paulo.    São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2012  

KNOBEL, E. (2008). Psicologia e Humanização: assistência aos pacientes 

graves. São Paulo: Ateneu. 

 

 

PSICOLOGIA APLICADA AS ORGANIZAÇÕES I   - TRABALHO 

Ementa 

A estrutura e a dinâmica das Organizações. Visão contemporânea e futura das 

organizações e implicações para o homem na busca de realização no trabalho. 

O conhecimento sobre o comportamento humano individual e grupal nas 

organizações e sua influência no desempenho organizacional. 

 

Referências bibliográficas básicas 

BOWDITCH, J. L.; BUONO, A. F. Fundamentos de comportamento 

organizacional. 6ª. Ed. São Paulo: LTC, 2006. 

CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
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JACQUES, Maria da Graça Corrêa; CODO, Wanderley. Saúde mental & 

trabalho:   leituras. 2. ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.  

HITT, M. A.; MILLER, C. C.; COLELLA, A. Comportamento Organizacional - Uma 

Abordagem Estratégica. São Paulo: LTC, 2007. 

MIRANDA, Simão de. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e 

grupos comunitários.     11. ed. Campinas: Papirus, 2012. 

 PSICOLOGIA  do trabalho e gestão de recursos humanos: estudos 

contemporâneos . São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

ADLER, R. B.; TOWNE, N. Comunicação interpessoal. 9º. ed. São Paulo: LTC, 

2002. 

AGUIAR, M. A. F. de. Psicologia aplicada à administração: uma abordagem 

interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2006 

AGUIAR, M. A. F. de. Psicologia aplicada à administração: globalização, 

pensamento complexo, teoria crítica e a questão ética nas organizações. 2. ed. 

São Paulo: Excellus, 2000. 

BASTOS, A.V.B.; GONDIM, S.M.G. & COLS. O trabalho do psicólogo no Brasil. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

BORGES – ANDRADE. J.E.; ABBAD, G.S; MOURÃO, L. Treinamento, 

desenvolvimento e educação em organizações e trabalho. Porto Alegre: Artmed, 

2006. 

BURNOUT:     quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2002.  

GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther. Saúde mental no 

trabalho:   da teoria à prática.    São Paulo: Roca, 2010.   
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YOZO, Ronaldo Yudi K. 100 jogos para grupos:   uma abordagem psicodramática 

para empresas, escolas e clínicas.   7.ed. São  Paulo: Ágora, 1996  

RAMOS,Francisco. El síndrome de Burnout.   Madrid, España: UNED - FUE, 

1999. (Colección cursos de postgrado en psicopatología y salud)  

ZANELLI, José Carlos. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil.    Porto 

Alegre: Artmed, 2004.  

 

PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS E DOS DESASTRES 

Ementa 

A disciplina abrange os fenômenos e recursos psicológicos e o funcionamento 

dos equipamentos sociais em situações de emergências e desastres. O estado 

atual do meio ambiente e impactos para a vida no planeta. Comportamento 

humano nas emergências e desastres. Reconstrução psicológica de indivíduos 

e comunidades afetadas por desastres. O papel e os desafios das equipes de 

respostas às emergências e desastres. 

 

Referências bibliográficas básicas 

RODRÍGUEZ, J.; DAVOLI, M.Z.; PÉREZ, R. (Eds.) Guía práctica de salud mental 

em situaciones de desastres. Washington, D.C.: Organización Panamericana de 

La Salud, Agosto de 2006. 

FRIEDMAN, M. Transtorno de estresse agudo e pós-traumático. 4ª. Ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006.  

DSM- IV – TR - Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 
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GUIMARÃES, GUIMARÃES, NEVES E CÍNTIA. A técnica de debriefing 

psicológico em acidentes e desastres. Mudanças – Psicologia da Saúde, 15 (1) 

1-12, Jan-Jun, 2007. 

MASSING, C.R., LISE, F.A. e GAIO, J.M. Psicologia das emergências e dos 

desastres: Intervenções em Guaraciaba – SC. V Seminário Internacional de 

Defesa Civil - DEFENCIL São Paulo: Novembro de 2009 

CARVALHO, A. e BORGES, I. A trajetória histórica e as possíveis práticas de 

intervenção do psicólogo frente às emergências e os desastres. Biguaçu/SC: 

Univali, 2009. 

AUBEG, F. R, WOODS, G. W. E WATSON, D. S., Trauma de desastre. Em 

AUBEG, F. R. E YOUNG, B. H., Terapia cognitivo-comportamental na catástrofe: 

primeiros socorros psicológicos, relaxamento, treinamento de estratégias de 

enfrentamento e exposição terapêutica direta. Em CABALLO, V. (Org.), Manual 

para o Tratatamento Cognitivo Comportamental dos Transtornos da Atualidade 

Vol. II. São Paulo: Livraria Santos Editoria, 2006. 

 

ESTÁGIO DO NÚCLEO ESPECÍFICO I - SAUDE/SOCIAL 

Ementa 

Aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na realização de uma atividade 

prática nos eixos: social ou saúde: etiologia, diagnóstico e prognóstico da 

realidade envolvida. Entrevistas para coleta de dados da realidade. Pesquisa 

Bibliográfica temática. Elaboração, Desenvolvimento e realização de um projeto 

de intervenção na realidade. 

 

Referências bibliográficas básicas 

ANGERAMI, V. A. Psicologia hospitalar: teoria e prática. São Paulo: Pioneira, 

1995. 
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KERNBERG, O. F Transtornos graves de personalidade. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995. 

STOUDEMIRE, A. Fatores psicológicos afetando condições médicas. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000. 

Referências bibliográficas Complementares 

 

STRAUB, R.O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: ArtMED, 2005. 

TRINDADE, Z.A., ANDRADE, A.N. 2003. Psicologia e Saúde: Um campo em 

construção. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

KERNBERG, O. F. Agressão nos transtornos da personalidade e nas 

perversões. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

STERNBERG, R.J. Crianças rotuladas: o que os pais e professores precisam 

saber sobre as dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: Artmed,2003. 

STOUDEMIRE, A. Fatores psicológicos afetando condições médicas. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 

 

8º PERÍODO 

 

TERAPIA ANALITICO COMPORTAMENTAL II 

Ementa 

Abordagem analítico comportamental da ansiedade, depressão e problemas de 

conduta. Descrição e alternativas de tratamento. Diagnóstico comportamental e 

planejamento terapêutico 
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Referências bibliográficas básicas 

ABREU, C.N., GUILHARDI, H.J. (2004) Terapia Comportamental e Cognitiva 

Comportamental: Práticas Clínicas, São Paulo, Roca. 

CABALLO, Vicente E.. Manual de técnicas de terapia e modificação do 

comportamento.    São Paulo: Santos, 1999.  

KOHLENBERG, Robert J; TSAI, Mavis. Psicoterapia analítica funcional:   criando 

relações terapêuticas intensas e curativas.  Santo André: ESETec, 2001  

RANGÉ, B. (2001) Psicoterapias Cognitivo Comportamentais: um diálogo com a 

psiquiatria. Porto Alegre, Artmed.  

RANGÉ, Bernard (Org). Psicoterapias cognitivo-comportamentais:   um diálogo 

com a psiquiatria.   2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011  

SILVARES, E.M., GONGORA, M.A. (1998) Psicologia Clínica Comportamental: 

a inserção da entrevista com adultos e crianças. São Paulo, Edicom.  

 

Referências bibliográficas Complementares: 

BARLOW D.H. e cols.Manual clínico dos Transtornos Psicológicos- Tratamento 

passo a passo Porto Alegre:Artmed,2009 

CATANIA,A.C. Aprendizagem: Comportamento, Linguagem e Cognição. Ed. 

Artmed.Porto Alegre,1999 

GONGORA, M.A. Noção de psicopatologia na análise do comportamento. In 

Costa, C.E., L. , J.C., Sant´Ana, H.H.M. (Org.) Primeiros Passos em Análise do 

Comportamento e Cognição 

Sobre Comportamento e cognição. Santo André, Esetec, coleção com 22 

volumes 

RANGÉ, Bernard. Psicoterapia comportamental e cognitiva:   pesquisa, prática, 

aplicações e problemas.    São Paulo: PSY, 1998.  
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RANGÉ, Bernard.  Psicoterapia comportamental e cognitiva de transtornos 

psiquiátricos.  São Paulo: PSY, 1995. 

SILVARES, E.M.F. (2000) Estudos de Caso em Psicologia Clínica 

Comportamental Infantil. São Paulo, Papirus. 

 

PSICOLOGIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL 

Ementa 

Histórico, fundamentos, visão de homem da Abordagem cognitivo 

Comportamental. Conceitos Básicos. Práticas da abordagem. Principais autores 

e Campos de atuação. 

Referências bibliográficas Básicas: 

BECK, Aaron; KNAPP, W. Paulo.  Terapia cognitiva dos transtornos de 

personalidade.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

BECK, Aaron T.; ALFORD, Brad A.. O poder integrador da terapia 

cognitiva.    Porto Alegre: Artmed, 2000.    

BECK, Aaron T.; FREEMAN, Arthur; DAVIS, Denise D.. Terapia cognitiva dos 

transtornos da personalidade.   2. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2005  

BECK, Judith S.. Terapia cognitiva para desafios clínicos:   o que fazer quando 

o básico não funciona.  Porto Alegre: Artmed, 2007.  

BECK, Judith S.. Terapia cognitiva:   teoria e prática. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997 

DATTILIO, Frank M.; FREEMAN, Arthur. Estratégias cognitivo-comportamentais 

de intervenção em situações de crises.   2.ed.  Porto Alegre: Artmed, 2004. 

KNAPP, Paulo. Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica.    Porto 

Alegre: Artmed, 2004.  
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WRIGHT J.H.;BASCO M.R.: THASE M. E. Aprendendo a Terapia Cognitivo- 

Comportamental- Um guia Ilustrado- Porto Alegre:Artemed,2008 

FRIEDBERG R.D.;McCLURE J.M. A Prática de Terapia Cognitiva- com Crianças 

e Adolescentes- Porto Alegre:Artmed,2004 

DOBSON K. S.e cols Manual de Terapia Cognitovo-Comportamentais-Porto 

Alegre:Artmed ,2006 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

ABREU, Cristiano Nabuco de; GUILHARDI, Hélio José. Terapia comportamental 

e cognitivo-comportamental;   práticas clínicas.    São Paulo: Roca, 2004.  

BECK, Aaron T.. Terapia cognitiva da depressão.    Porto Alegre: Artmed, 1997.  

BUNGE E.;GOMAR M.;MANDIL J. Terapia Cognitiva com crianças e 

adolecentes-Aportes Técnicos São Paulo.Casa do Psicólogo 2012 

CABALLO, Vicente E.. Manual para o tratamento cognitivo-comportamental dos 

transtornos psicológicos.    São Paulo: Santos, 2003.  

CABALLO, Vicente E. Manual para o tratamento cognitivo-comportamental dos 

transtornos psicológicos da atualidade:   intervenção em crise, transtornos da 

personalidade e do relacionamento e psicologia da saúde.    São  Paulo: Santos 

Ed., 2008  

DATTILIO, Frank M.; FREEMAN, Arthur.  Estratégias cognitivo-comportamentais 

para intervenção em crises.  Campinas, SP: PSY, 1995.  CORDIOLI, A. V. 

(0rganizador) Psicoterapia; abordagens atuais. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

2008.  

DREIBLATT. ZARO, BARACH, NEDELMAN. Introdução à prática 

psicoterapêutica. São Paulo- SP. E.P.U. 1980. 

FELDEMAN, C.; MIRANDA M. L. Construindo uma relação de ajuda, 13ª edição 

Belo Horizonte: Crescer, 2002.  
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FRAGER. Fadiman. Teorias da Personalidade. São Paulo SP. Editora Harbra, 

2003 

GREENBERGER, Dennis; PADESKY, Christine A.. A mente vencendo o 

humor:   mude como você se sente, mudando o modo como você pensa. 

Reimpr.  Porto Alegre: Artmed, 1999  

FREEMAN, Arthur M.; DATTILIO, Frank M..  Compreendendo a terapia 

cognitiva.  Campinas: PSY, 1998  

 HAWTON, Keith.  Terapia cognitivo-comportamental para problemas 

psiquiátricos:    um guia prático.  São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

LEAHY, Robert L.. Técnicas de terapia cognitiva:   manual do terapeuta.  Porto 

Alegre: Artmed, 2006.  

RANGÉ, Bernard (Org). Psicoterapias cognitivo-comportamentais:   um diálogo 

com a psiquiatria.  Porto Alegre: Artmed, 2001.  

MCMULLIN, Rian E.. Manual de técnicas em terapia cognitiva.    Porto Alegre: 

Artmed, 2006.  

 

COACHING DE CARREIRA 

Ementa 

O planejamento de carreira, tendo como premissa de que o próprio indivíduo é 

o melhor autor para a solução de suas questões. Estabelecimento de metas 

claras e o diagnóstico das competências e habilidades necessárias para o seu 

alcance. Uma visão mais clara dos obstáculos a enfrentar e as estratégias e o 

desenvolvimento de competências para os desafios da carreira 

 

Referências bibliográficas básicas 

CATALÃO J A, PENIM A T. Ferramentas de Coaching, São Paulo: Lidel,2007 
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MARQUES, R.J., CARLI, E.  EDSON   Coaching de Carreira. São Paulo: Ser 

Mais. 2008 

SPECTOR, P. E.  Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2002.  

 

Bibliografia complementar: 

KANAANE, R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao 

século XXI. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

OLIVEIRA J.CENTURIÃO Coching na prática .EditoraFrança .São Paulo 2013 

PERCIA, A. SITA, M. Manual Completo de Coaching, Ed. Ser Mais, São Paulo, 

2011 

PERCIA, A. ;MARQUES J.R. Coaching Aprenda como conseguir resultados 

extraordinários.Editora Ser Mais .São Paulo 2012. 

SOLAR, S. Coaching Express - As origens de um novo estilo, Ed. Gran Sol, São 

Paulo, 2013 

 

 

PSICOLOGIA DA SAÚDE II 

Ementa 

Emergência; tentativas de suicídio; doenças crônicas; clínicas especiais; doente 

terminal; morte, distanásia, eutanásia. Equipes de saúde. A ética no hospital e a 

bioética. 

 

Referências bibliográficas básicas 

ARRUDA, P.M., ZANNON, C.M.L.C. Tecnologia comportamental em saúde. 

Esetec: Santo André, 2002. 
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STRAUB, R.O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

TRINDADE, Z.A., ANDRADE, A.N. Psicologia e Saúde: Um campo em 

construção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

ANGERAMI, V. A. Psicologia da saúde – um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo: Pioneira, 2002. 

BAPTISTA, M.N., DIAS, R.R.2003. Psicologia Hospitalar: Teoria, Aplicação e 

Casos Clínicos. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan S.A. 

BOTEGA, N.J. Serviços de saúde mental no hospital geral. Campinas: Papirus, 

1995.. 

MUYLAERT, M. A. Corpo afecto: o psicólogo no hospital geral. São Paulo: 

Escrita, 1995. 

SPINK, M. J. Psicologia da saúde – a estruturação de um novo campo de saber 

– Psicologia e saúde – repensando práticas. São Paulo: Hucitec, 1992. 

 

PSICOLOGIA APLICADA AS ORGANIZAÇÕES II - TRABALHO  

Ementa 

Diagnóstico e intervenção na administração dos Recursos Humanos. 

Perspectivas e questões éticas 

 

Referências bibliográficas básicas 

HITT, M. A.; MILLER, C. C.; COLELLA, A. Comportamento Organizacional - Uma 

Abordagem Estratégica. São Paulo: LTC, 2007. 
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MOSCOVICI, F. Renascença organizacional. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1996. 

SROUR, R. H. Poder, cultura e ética nas organizações. São Paulo: Campus, 

1998. 

 

Referências bibliográficas complementares 

BUONO, A. F. Elementos de comportamento organizacional. São Paulo: 

Pioneira, 1992. 

____________________BURNOUT:     quando o trabalho ameaça o bem-estar 

do trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.  

CHANLATE, J. F. O indivíduo nas organizações. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos. v.1-3. São Paulo: Atlas, 

1980.  

TOLEDO, F. Administração de pessoal: desenvolvimento de recursos humanos. 

São Paulo: Atlas, 1981 

ZANELLI, José Carlos. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil.    Porto 

Alegre: Artmed, 2004. 

ZANNELI, J. C. O psicólogo nas organizações de trabalho: formação e atividades 

profissionais. São Paulo: Paralelo, 1994. 

 

PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ementa 

Políticas Públicas, Campos das Políticas Sociais. Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio e Atores Políticos envolvidos. Efeitos e impactos da política na 

sociedade. Forças socioeconômicas determinantes destas políticas. O papel do 
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Psicólogo como protagonista e ator social nos espaços de luta pela conquista 

humanitária de igualdade e equidade nas relações sociais. 

 

Referências bibliográficas básicas 

LANE, Silvia T. M.; GODO, Wanderley. Psicologia social:   o homem em 

movimento. 13. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.  

PARADIGMAS  em psicologia social: a perspectiva latino-americana.  Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2000. (Coleção Psicologia social)  

PAUGAM, S. A Desqualificação Social: ensaio sobre a nova pobreza. São Paulo: 

EDUC / Cortez, 2003 

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. IN Sociologias nº 16. 

Junho/dezembro 2006 

VERZA, S. B. As Políticas Públicas de Educação no Município. Ijuí ed. UNIJUÍ, 

2000  

Referências bibliográficas Complementares: 

BORGES, C. C. & CARDOSO, C. L. A Psicologia e a estratégia de saúde da 

família: compondo saberes e fazeres. Psicologia & Sociedade. vol. 17, maio/ago. 

2005. 

COIMBRA, C. M. B. Mídia e produção de modos de existência psicologia: Teoria 

e Pesquisa. Brasília, v.17 n.1, jan./abr. 2001. 

FREY, K. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à 

prática da análise de políticas públicas no Brasil.Planejamento e Políticas 

Públicas, n. 21, junho de 2000. 

GOHN, M. G. Movimentos e lutas sociais na história do Brasil. São Paulo: Loyola, 

1995. 
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SAWAIA, B. Exclusão ou inclusão perversa? In: SAWAIA, B. (Org.) As 

artimanhas da exclusão: Análise psicossocial e ética da desigualdade social. 

Petrópolis: Vozes. 1999. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA  I 

Psicologia e Ciência. A produção do conhecimento científico: Estratégias e 

metodologias. Elaboração de projeto de pesquisa.  

 

Referências bibliográficas básicas 

American Psychological Association. Manual de publicação da APA. Tradução 

organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. (Trabalho original publicado 

em 2010), 2012ª 

American Psychological Association. Regras Essenciais do Estilo da APA. 

Tradução organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. (Trabalho original 

publicado em 2010), 2012b 

Weg, R. M. e Antunes de Jesus, V. M. (2012). O texto científico: como fazer 

projetos, artigos, relatórios, memoriais, trabalhos de conclusão de curso, 

dissertação e teses e participar de eventos científicos. São Paulo: Cia dos Livros. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

Cozby, P. Métodos de pesquisa em ciências do comportamento. São Paulo: Ed. 

Atlas, 2003. 

Fachin, O. Fundamentos de metodologia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2001 

FONSECA J.W.F. Elaboração de Projetos.São Paulo :Atlas,2012 

Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo. Atlas,1999 
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ESTAGIO DO NÚCLEO ESPECÍFICO II - SAUDE/SOCIAL 

Ementa 

Aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na realização de uma atividade 

prática nos eixos: social ou saúde: etiologia, diagnóstico e prognóstico da 

realidade envolvida. Entrevistas para coleta de dados da realidade. Pesquisa 

Bibliográfica temática. Elaboração, Desenvolvimento e realização de um projeto 

de intervenção na realidade. 

 

Referências bibliográficas básicas 

GARCIA SÁNCHEZ, J. Dificuldades de aprendizagem e intervenção 

psicopedagógica. Porto Alegre: Artmed ,2004. 

KAPLAN; SADOCK; GREBB. Compêndio de psiquiatria. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1999. 

STRAUB, R.O. 2005. Psicologia da Saúde. Porto Alegre:Artmed. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

CUNHA, J. Psicodiagnóstico-R. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. São Paulo: Atheneu, 1988. 

BAPTISTA, M.N., DIAS, R.R. Psicologia Hospitalar: Teoria, Aplicação e Casos 

Clínicos. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan S.A., 2003. 

______________________ESTUDOS  de caso em psicologia clínica 

comportamental infantil.     Campinas: Papirus, 2000  

JORDÃO, A. Gerontologia básica. Rio de Janeiro: Lemos, 1997. 
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KULBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes,1979. 

SEGER, Liliana.  Psicologia e odontologia:    uma abordagem integradora.  3 

ed.  São Paulo: Santos, 1998.  

 

 

9° Período 

ÉTICA E PRÁTICAS PROFISSIONAIS I 

Ementa 

Princípios filosóficos da ética. Bioética. Objeto da Ética. Problemas morais e 

problemas éticos. O campo da ética. Definição da ética. Ética e Filosofia. Caráter 

histórico da moral. Mudanças histórico-sociais e mudanças da moral. O 

progresso moral. A Deontologia. Teoria Kantiana da obrigação moral- a norma. 

Conceito de Profissão. 

 

Referências bibliográficas básicas 

MARCOS, B Ética e Profissionais da Saúde. São Paulo: Atlas, 2002. 174.2 

M321e   

FORTES, P A C Ética e Saúde São Paulo: EPU, 1998. 174.2 F738e 

COIMBRA, J. Ávila (Org.). Fronteiras da ética. São Paulo: SENAC, 2002. 

DUSSEL, Enrique (1998). Ética da libertação na idade da globalização e da 

exclusão. Petrópolis: Vozes, 2000. 

Holland,Stephen.Bioética: Enfoque Filosófico. São Paulo.Edições Loyola,2008  

Marcos, Badeia: Ética e Profissionais da Saúde.São Paulo,Santos Editora,1999  
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Referências bibliográficas Complementares: 

BAPTISTA, Luís Antônio. A fábrica de interiores: a formação psi em questão. 

Niterói, EDUFF, 2000.  

DEL NERO, Carlos. Problemas de ética profissional do psicólogo. Vetor Editora 

Psicopedagógica,1997. DERRIDA, Jacques e ROUDINESCO, Elisabeth. De que 

amanhã... Rio de janeiro, Zahar, 2004. 

FOUCAULT, M. Ética, sexualidade, política. Ditos e Escritos V. Rio de Janeiro, 

Forense Universitária, 2004.  

LA TAILLE, Yves de. Moral e ética:   dimensões intelectuais e afetivas.  Porto 

Alegre: Artmed, 2006  

NOVO, H., SOUZA, L. e ANDRADE, A. (ORG). Ética, cidadania e participação: 

debates no campo da psicologia. Vitória, Edufes, 2001. 

ROMARO, Rita. Ética na psicologia. Petrópolis, Vozes, 2006. 

 

 

PSICOLOGIA CLÍNICA  

Ementa 

O Psicodiagnóstico e sua prática. Manejo da entrevista dentro de um processo 

do pensamento clínico. Indicações da terapia apropriada. Atitude clínica que 

compatibilize com embasamento teórico e capacidade técnica, ética, permitindo 

avaliação, intervenção e pesquisa psicológica.  

 

Referências bibliográficas básicas 

ALMEIDA, Wilson Castello de. Psicoterapia aberta:   o método do psicodrama, a 

fenomenologia e a psicanálise. São Paulo: Ágora, 2006  
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BARLOW D.H. e cols.Manual clínico dos Transtornos Psicológicos- Tratamento 

passo a passo Porto Alegre:Artmed,2009 

CORDIOLI, A. V. (0rganizador) Psicoterapia; abordagens atuais. 3ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008.  

ESCALONA, Sara López; AGUIAR, Rogério W.; SCHESTATSKY, Sidnei S. 

Psicoterapia de orientação analítica:   fundamentos teóricos e clínicos.   2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. 

FELDEMAN, C.; MIRANDA M. Construindo uma relação de ajuda, 13ª edição 

Belo Horizonte: Crescer, 2002.  

GREENBERGER, Dennis; PADESKY, Christine A.. A mente vencendo o 

humor:   mude como você se sente, mudando o modo como você pensa. 

Reimpr.  Porto Alegre: Artmed, 1999  

KNAPP, Paulo. Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica.    Porto 

Alegre: Artmed, 2004. (6) 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

ANGENO, M.E. Psicodiagnóstico clínico. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

BERGE, André,.  As psicoterapias.   Rio de Janeiro: Agir, 1971. 

CORDIOLI, Aristides Volpato (org.). Psicoterapias:   abordagens atuais.   3.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2008.  

CARDOSO, E.R.Q. A formação profissional de terapeuta. São Paulo: Summus, 

1985 

FIORINI, Héctor J..  Teoria e técnica de psicoterapias.   4. ed.  Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1981. 

FRAGER. F.. Teorias da Personalidade. São Paulo. SP. Editora Harbra, 2003 

GARRET, A. A entrevista: seus princípios e métodos. Rio de Janeiro: Agir, 1991. 
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GRAIG, R. Entrevista clínica diagnóstica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991 

HYCNER, Richard. De pessoa a pessoa:   psicoterapia dialógica.    São Paulo: 

Summus, 1995.  

LARA, Diogo. O modelo de medo e raiva:   para os transtornos de humor, do 

comportamento e da personalidade.    Porto Alegre: Revolução de Ideias e 

Editorial, 2006.  

MAJ, Mario. Transtorno obsessivo-compulsivo.   2. ed.  Porto Alegre: Artmed, 

2005.  

RIMM, David C; MASTERS, John C. Terapia comportamental:   técnicas e 

resultados experimentais. 2. ed.  Sao Paulo: Manole, 1983.   

ROEMER, Lizabeth; ORSILLO, Susan M. A prática da terapia cognitivo-

comportamental baseada em mindfulness e aceitação.      Porto Alegre: Artmed, 

2010 

SCOTT, Jan.; WILLIAM, J. Mark G.; BECK, Aaron T.. Terapia cognitiva na prática 

clínica:   um manual prático.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

TAMBARA, Newton; FREIRE, Elizabeth. Terapia centrada no cliente:   teoria e 

prática : um caminho sem volta....    Porto Alegre: Delphos, 1999.   

VOLPI, J. H.; VOLPI, S. M.  Práticas da psicologia corporal aplicadas em 

grupo.Curitiba, Centro Reichiano,2001  

YALOM, Irvin D. O carrasco do amor,   e outras histórias sobre psicoterapia.    Rio 

de Janeiro: Ediouro, 2007.   

ZARO, Joan S. Introdução à prática psicoterapêutica.    São Paulo: EPU, 1980. 

  

METOLOLOGIA DA PESQUISA II 

Ementa 



 

 

 

262 

 

Finalização e submissão do Projeto de Pesquisa iniciado em Oficina de Pesquisa 

I ao comitê de ética em pesquisa (Plataforma Brasil). Início da coleta, análise e 

tratamento de dados. Elaboração de relatório de pesquisa.  

 

Referências bibliográficas básicas 

American Psychological Association. Manual de publicação da APA.Tradução 

organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. (Trabalho original publicado 

em 2010), 2012ª 

American Psychological Association. Regras Essenciais do Estilo da APA. 

Tradução organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. (Trabalho original 

publicadoem 2010), 2012b 

Weg, R. M. e Antunes de Jesus, V. M. (2012). O texto científico: como fazer 

projetos, artigos, relatórios, memoriais, trabalhos de conclusão de curso, 

dissertação e teses e participar de eventos científicos. São Paulo: Cia dos Livros. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

COZBY, P. Métodos de pesquisa em ciências do comportamento. São Paulo: 

Ed. Atlas, 2003. 

FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2001 

FONSECA J.W.F. Elaboração de Projetos.São Paulo :Atlas,2012 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo. Atlas,1999 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1988. 

 

ESTÁGIO NUCLEO ESPECÍFICO III – SAÚDE 

Ementa 
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PSICOLOGIA DA SAÚDE  

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia no ambiente de 

saúde e/ou hospitalar. Diagnóstico e intervenção nestes contextos. Pesquisa 

bibliográfica temática, elaboração de um projeto e a intervenção. Elaboração de 

relatórios e sugestão de propostas de intervenção e mudanças. 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia no ambiente de 

Atendimento Clínico, Psicoterapêutico que poderá ser: Individual, Casal, Família 

e Terapia Sexual. Diagnóstico, plano de atendimento e intervenção no processo 

psicoterapêutico. Pesquisa bibliográfica temática. 

 

Referências bibliográficas básicas 

PSICOLOGIA DA SAÚDE: 

ARRUDA, P.M., ZANNON, C.M.L.C. Tecnologia comportamental em saúde. 

Esetec: Santo André, 2002. 

 

STRAUB, R.O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

TRINDADE, Z.A., ANDRADE, A.N. Psicologia e Saúde: Um campo em 

construção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

 

PSICOLOGIA. CLÍNICA: 

EIZIRIK, C.L.; AGUIAR, R.W.; SCHESTATSKY, S.S. & COLS. Psicoterapia de 

orientação analítica: fundamentos teóricos e clínicos (2ªed.). Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

BECK, J.S. Terapia cognitiva para desafios clínicos: o que fazer quando o básico 

não funciona. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
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CABALLO, V. E. Manual de técnicas de terapia e modificação do 

comportamento. São Paulo: Santos, 1999. 

ROSSI, Cornélia P.; NETTO, Liana. Práticas psicoterápicas e 

resiliência:   diálogos com a experiência somática.   2. ed. São Paulo: Scortecci, 

2013.  

 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

KRUMBOLTZ, John Dwight; KRUMBOLTZ, Helen B..  Modificacao do 

comportamento infantil.   São Paulo: EPU, 1977. 

 PSICOLOGIA DA SAÚDE: 

ANGERAMI, V. A. Psicologia da saúde – um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo: Pioneira, 2002. 

ANTUNES, J. L. F. Hospital instituição e história social. São Paulo: Letras e 

Letras, 1991. 

BOTEGA, N.J. Serviços de saúde mental no hospital geral. Campinas: Papirus, 

1995. 

CAMPOS, T. C. Psicologia hospitalar: a atuação do psicólogo em hospital. São 

Paulo: EPU, 1995. 

MARTINS, C. Perspectivas da relação médico-paciente. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1981. 

POLETTI, Rosette; DOBBS, Barbara. A resiliência:   a arte de dar a volta por 

cima.    Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

PSICOLOGIA CLÍNICA 

BARLOW, D. Manual clínico dos transtornos psicológicos. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1999. 
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BRAIER, E. A. Psicoterapia breve de orientação psicanalítica. São Paulo: 

Martins Fontes, 1986. 

DUARTE, I. (cols.). A prática da psicoterapia infantil. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1989. 

KEEFE, F.; KOPLS, G. Manual prático de avaliação comportamental. São Paulo: 

Manole, 1980. 

MANNONI, M. A. A primeira entrevista em psicanálise. Rio de Janeiro: Campus, 

1986 

 

 

ESTÁGIO NÚCLEO ESPECÍFICO III – SOCIAL 

 

Ementa 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES - TRABALHO 

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia no ambiente das 

organizações. Diagnóstico e intervenção nos processos de Gestão de Pessoas. 

Pesquisa bibliográfica temática. 

 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES - PSICOLOGIA ESCOLAR E 

EDUCACIONAL 

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia para realização de 

caracterização e escolar. Diagnóstico escolar. Intervenção preventiva e/ou 

reeducativa nos diferentes contextos educacionais. Pesquisa bibliográfica 

temática. 
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PSIC. SOCIAL COMUNITÁRIA 

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia nas atividades do 

contexto social-comunitário, realizando intervenção grupal, comunitária ou 

institucional, incluindo: observação, diagnóstico e práticas comunitárias. 

Pesquisa bibliográfica temática. 

 

Referências bibliográficas básicas 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES - TRABALHO 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas – o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. São Paulo: Campus, 2002. 

KRUMM, D. Psicologia do trabalho. São Paulo: LTC, 2005. 

MOSCOVICI, F. Renascença organizacional. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1996. 

 

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL: 

MIDDELTON-MOZ, J.; ZAWADASKI, M.I Bullying: estratégias de sobrevivência 

para crianças e adultos. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

CUNHA, J.A. & COLS. Psicodiagnóstico-V (5.ed.) Porto Alegre: Artmed, 2006. 

COLL, C.; MARCHESI, A. Fracasso escolar: uma perspectiva multicultural. Porto 

Alegre: Artmed, 2008. 

 

PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: 

AMARANTE, P.D.C. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a 

psiquiatria. Rio de Janeiro:Fiocruz,2000. 
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BLEGER, J. Psico higiene e psicologia institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1984. 

CAMPOS, R. H. (org.). Psicologia social comunitária: da solidariedade à 

autonomia. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

BAREMBLITT, Gregório. Grupos: teoria e técnica.   2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 

1986.  

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES - TRABALHO 

AGUIAR, M. A. F. de. Psicologia aplicada à administração: uma abordagem 

interdisciplinar. São Paulo: Saraiva 2006 

AGUIAR, M. A. F. de. Psicologia aplicada à administração: globalização, 

pensamento complexo, teoria crítica e a questão ética nas organizações. 2. ed. 

São Paulo: Excellus, 2000 

AGUIAR, M. A. F. de. Psicologia aplicada à administração: uma introdução à 

psicologia organizacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1991 

BERGAMINI, C. W. Avaliação do desempenho humano na empresa. São Paulo: 

Atlas, 1977. 

CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. Sao Paulo: 

Makron Books, 2000. 

 

PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL: 

BARROS, C. S. G. Pontos De Psicologia Escolar. São Paulo: Ática, 2002. 
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FAZENDA, I. Práticas interdisciplinares na escola. São Paulo: Cortez, 1999. 

FERNANDES, I. Prevenção da Violência e Solução de Conflitos. São Paulo: 

MADRAS, 2005. 

MARCKESI, A Fracasso Escolar: uma perspectiva multicultural. São Paulo: 

Artmed, 2004.  

WEISS, M. L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de 

aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

 

PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: 

CARNEIRO, M. A. Temas de educação comunitária. Petrópolis: Vozes, 1988. 

GÓIS, C. W. Noções de psicologia comunitária. Fortaleza: UFC, 1994. 

JACOBI, P. R. Movimentos sociais e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1989. 

LANE, S. T. M.; CODO, W. Psicologia social: o homem em movimento. 13.ed. 

São Paulo: Brasiliense, 1994. 

SPINK, M. J. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis: 

Vozes, 2003. 

 

10º PERÍODO 

 

ÉTICA E PRÁTICAS PROFISSIONAIS II 

Ementa 

Ética e ciência. Ética e civilização. Bioética. Código de ética profissional do 

psicólogo e código de processamento disciplinar. Ética nas diferentes áreas de 

atuação do psicólogo. 
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Referências bibliográficas básicas 

CARVALHO, L. C. (org.). A ética dos profissionais da saúde: coletânea de 

legislação. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

COSTA, S. I. F.; OSELKA, G.; GARRAFA, V.(coord.). Iniciação à bioética. 

Brasília: Conselho federal de medicina, 1998. 

OLIVEIRA, M. A. Ética e racionalidade moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 

 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

COSTA, S. I. F.; OSELKA, G.; GARRAFA, V.(coord.). Iniciação à bioética. 

Brasília: Conselho federal de medicina, 1998. 

DUSSAL, E. Ética da libertação, na idade da globalização e da exclusão. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 

GALLO, S. (coord.). Ética e cidadania: caminhos da filosofia. Campinas: Papirus, 

1997. 

NOVAES, A. (org.). Ética. 7.ed. São Paulo: Companhia das letras, 1992. 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 

SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Ética. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1999. 

 

 

TERAPIA SEXUAL 

Ementa 

A sexualidade através dos tempos. A herança Victoriana. A resposta sexual 

humana. Anatomia e Fisiologia da resposta sexual. S.N.C. e S.N.A. Hormônios 

e sexualidade. Determinantes Biológicos e Psicológicos das Disfunções Sexuais. 
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Disfunções Sexuais. Princípios Básicos da Terapia Sexual. Formas de 

Tratamento. Técnicas e Estratégias. Parafilias: descrições clínicas; Transtornos 

da identidade de gênero; Tratamento dos desvios sexuais 
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Referências bibliográficas básicas 

BARLOW, D.H. (2009) Manual clínico dos transtornos psicológicos. Tratamento 

passo a passo - 4.ed. Artmed, Porto Alegre/RS.Farias, A. K.C.R. de (2010) 

CAVALCANTI R.;CAVALCANTI M.Tratamento Clínico das Inadequações 

Sexuais- São Paulo:Roca ,2012 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade.   7. ed. Rio de Janeiro: Graal, 

2002.  

LEIBLUM S.R.(1982) Princípios e Prática de Terapia Sexual Zahar R. J. 

 

MASTERS, William H; JOHNSON, Virginia E. A resposta sexual humana.   São 

Paulo: Manole, 1984.  

 

Referências bibliográficas Complementares: 

CAMERON-BANDLER, Leslie.  Soluções:    antídotos práticos para problemas 

sexuais e de relacionamento.  São Paulo: Summus, 1991. 

CAVALCANTI R.C. Manual Prático de Tratamento Clínico das Difunções 

Sexuais São Paulo:Roca,2012  

CAVALCANTI, Ricardo; LOPES, Gerson Pereira. Tratamento psicológico da 

disfunção erétil: manual prático de orientação clínica. São Paulo: Ponto, 2005  

MASTERS W.H.;JOHNSON V. E.(1976) A Incompetência Sexual Editora 

Civilização Brasileira R.J 

MASTERS, William H; JOHNSON, Virginia E. Inadequacao sexual humana.   São 

Paulo: Mapa Fiscal, 1985.  

MASTERS W.H.;JOHNSON V. E.(1979) A Conduta Sexual Humana Editora 

Civilização Brasileira R.J  
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KAPLAN H.S. (1977) A nova Terapia do Sexo. Editora Nova Fronteira. Rio de 

Janeiro. R.J. 

KINSEY, Alfred C.; BROWN, Jean M.. Conduta sexual da mulher.    Rio de 

Janeiro: Atheneu, 1955.   

KNAPP P.(2004) Terapia Cognitivo- Comportamental na Prática Psiquiátrica. 

Artmed.Porto alegre. 

_________________ SEXUALIDADE  humana: orientação médica e psicológica 

atual.  Rio de Janeiro: Atheneu, 1979  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

EMENTA 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) integra a formação do aluno 

nos cursos de graduação da FACULDADE  HERRERO. O tema do Trabalho de 

Conclusão de Curso deverá se relacionar com a área de formação do aluno e 

suas interfaces com áreas afins, de modo a contribuir para a reflexão teórica, o 

desenvolvimento de práticas e metodologias, a análise de intervenções, entre 

outras contribuições.  

São objetivos da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

enquanto exercício acadêmico: contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade científica, crítico -reflexiva e criativa do aluno, articulando seu 

processo formativo; assegurar a coerência no processo formativo do aluno, 

ampliando e consolidando os estágios ;aprimorar estudos independentes e a 

iniciação científica; propiciar a realização de pesquisas e extensão, 

possibilitando condições de progressão acadêmico-profissional. 

 

Referências bibliográficas básicas 
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American Psychological Association. Manual de publicação da APA.Tradução 

organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. (Trabalho original publicado 

em 2010), 2012ª 

American Psychological Association. Regras Essenciais do Estilo da APA. 

Tradução organizada por Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. (Trabalho original 

publicadoem 2010), 2012b 

COZBY, PAUL. Métodos de pesquisa em Ciências do Comportamento. Atlas, 

São Paulo, 2003. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

BARROS, AIDIL DE JESUS PAES DE e LEHFELD, NEIDE APARECIDA DE 

SOUZA. Projeto de Pesquisa: Propostas metodológicas. Vozes, 1990. 

BAUER, MARTIN W. e GASKELL, GEOGE. Entrevistas individuais e grupais. 

Pág. 64-89. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 

Vozes, Petrópolis, 2002. 

CAMPOS, L. F.de L. Métodos e Técnicas de pesquisa em Psicologia Alínea, 

2001 

BARROS, AIDIL DE JESUS PAES DE e LEHFELD, NEIDE APARECIDA DE 

SOUZA. Projeto de Pesquisa: Propostas metodológicas. Vozes, 1990. 

CAMPOS, LUIZ FERNANDO DE LARA. Métodos e Técnicas de pesquisa em 

Psicologia Alínea, 2001 

 

 

ESTÁGIO NUCLEO ESPECÍFICO IV – SAÚDE 

Ementa 

PSICOLOGIA DA SAÚDE  
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Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia no ambiente de 

saúde e/ou hospitalar. Diagnóstico e intervenção nestes contextos. Pesquisa 

bibliográfica temática, elaboração de um projeto e a intervenção. Elaboração de 

relatórios e sugestão de propostas de intervenção e mudanças. 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia no ambiente de 

Atendimento Clínico, Psicoterapêutico que poderá ser: Individual, Casal, Família 

e Terapia Sexual. Diagnóstico, plano de atendimento e intervenção no processo 

psicoterapêutico. Pesquisa bibliográfica temática. 

 

Referências bibliográficas básicas 

PSICOLOGIA DA SAÚDE: 

ARRUDA, P.M., ZANNON, C.M.L.C. Tecnologia comportamental em saúde. 

Esetec: Santo André, 2002. 

STRAUB, R.O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

TRINDADE, Z.A., ANDRADE, A.N. Psicologia e Saúde: Um campo em 

construção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

 

PSICOLOGIA CLÍNICA: 

EIZIRIK, C.L.; AGUIAR, R.W.; SCHESTATSKY, S.S. & COLS. Psicoterapia de 

orientação analítica: fundamentos teóricos e clínicos (2 ed.). Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

BECK, J.S. Terapia cognitiva para desafios clínicos: o que fazer quando o básico 

não funciona. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

CABALLO, V. E. Manual de técnicas de terapia e modificação do 

comportamento. São Paulo: Santos, 1999. 
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Referências bibliográficas Complementares: 

PSICOLOGIA DA SAÚDE: 

ANGERAMI, V. A. Psicologia da saúde – um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo: Pioneira, 2002. 

BOTEGA, N.J. Serviços de saúde mental no hospital geral. Campinas: Papirus, 

1995. 

CAMPOS, T. C. Psicologia hospitalar: a atuação do psicólogo em hospital. São 

Paulo: EPU, 1995. 

MUYLAERT, M. A. Corpo afecto: o psicólogo no hospital geral. São Paulo: 

Escrita, 1995. 

ROMANO, B. A prática da psicologia no hospital. São Paulo: Pioneira, 1998. 

 

PSICOLOGIA CLÍNICA: 

BARLOW, D. Manual clínico dos transtornos psicológicos. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1999. 

BRAIER, E. A. Psicoterapia breve de orientação psicanalítica. São Paulo: 

Martins Fontes, 1986. 

DUARTE, I. (cols.). A prática da psicoterapia infantil. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1989. 

KEEFE, F.; KOPLS, G. Manual prático de avaliação comportamental. São Paulo: 

Manole, 1980. 

MANNONI, M. A. A primeira entrevista em psicanálise. Rio de Janeiro: Campus, 

1986 
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ESTÁGIO NÚCLEO ESPECÍFICO IV – SOCIAL 

Ementa 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES -  TRABALHO 

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia no ambiente das 

organizações. Diagnóstico e intervenção nos processos de Gestão de Pessoas. 

Pesquisa bibliográfica temática. 

 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES -PSICOLOGIA ESCOLAR E 

EDUCACIONAL 

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia para realização de 

caracterização escolar. Diagnóstico escolar. Intervenção preventiva e/ou 

reeducativa nos diferentes contextos educacionais. Pesquisa bibliográfica 

temática. 

 

PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA 

Aplicação dos conteúdos estudados no curso de Psicologia nas atividades do 

contexto social-comunitário, realizando intervenção grupal, comunitária ou 

institucional, incluindo: observação, diagnóstico e práticas comunitárias. 

Pesquisa bibliográfica temática. 

 

Referências bibliográficas básicas 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES -  TRABALHO 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas – o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. São Paulo: Campus, 2002. 

KRUMM, D. Psicologia do trabalho. São Paulo: LTC, 2005. 
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MOSCOVICI, F. Renascença organizacional. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1996. 

 

PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL: 

CUNHA, J.A. & COLS. Psicodiagnóstico-V (5.ed.) Porto Alegre: Artmed, 2006. 

COLL, C.; MARCHESI, A. Fracasso escolar: uma perspectiva multicultural. Porto 

Alegre: Artmed, 2008. 

CONTE, S. F. Psicologia Escolar: ética e competências na atuação profissional. 

Campinas: Alínea, 2003. 

 

PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: 

BLEGER, J. Psico higiene e psicologia institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1984. 

CAMPOS, R. H. (org.). Psicologia social comunitária: da solidariedade à 

autonomia. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

CORNELY, S. A. Planejamento e participação comunitária. São Paulo: Cortez & 

Moraea, 1978. 

 

Referências bibliográficas Complementares: 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES -  TRABALHO 

AGUIAR, M. A. F. de. Psicologia aplicada à administração: uma abordagem 

interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2006 

AGUIAR, M. A. F. de. Psicologia aplicada à administração: globalização, 

pensamento complexo, teoria crítica e a questão ética nas organizações. 2. ed. 

São Paulo: Excellus, 2000 
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BOWDITCH, J. L.; BUONO, A. F. Fundamentos de comportamento 

organizacional. 6ª. ed. São Paulo: LTC, 2006. 

CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. Sao Paulo: 

Makron Books, 2000. 

 

PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL: 

FERNANDES, I. Prevenção da Violência e Solução de Conflitos. São Paulo: 

MADRAS, 2005. 

MACHADO, A. M.; Souza, M. P. R. Psicologia Escolar: em busca de novos 

rumos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 

MARCKESI, A Fracasso Escolar: uma perspectiva multicultural. São Paulo: 

Artmed, 2004.  

MARTÍNEZ, A. M. (org.). Psicologia Escolar e Compromisso Social. Campinas: 

Alínea, 2005 

.WEISS, M. L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de 

aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

 

PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: 

GÓIS, C. W. Noções de psicologia comunitária. Fortaleza: UFC, 1994. 

JACOBI, P. R. Movimentos sociais e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1989. 

SPINK, M. J. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis: 

Vozes,2003. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1988. 



 

 

 

279 

 

ZANELLA, A. V. Psicologia e práticas sociais. Porto Alegre: ABRAPSO-SUL, 

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

280 

 

Anexo N°01 

 REGULAMENTOS DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES DO

 CURSO DE PSICOLOGIA 

Anexo N°02  

REGULAMENTAÇÕES DE ESTÁGIO DO CURSO DE PSICOLOGIA  

Anexo N°03  

REGULAMENTOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO   

DE PSICOLOGIA 

Anexo N°04  

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Anexo N°05  

PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO PARA 

DISCIPLINA DE AEC- SUJEITOS VIRTUAIS-  

 
ANEXO N°01 

REGULAMENTO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES DO CURSO DE 

PSICOLOGIA 

I – Das Disposições Preliminares  

Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

acadêmicas dos Projetos Interdisciplinares do Curso de Psicologia e estabelecer 

meios operacionais para a sua oferta, acompanhamento e registro.  
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Art. 2º - O Curso de Psicologia entende que a Interdisciplinaridade procura 

estabelecer conexões e correspondência entre as diversas disciplinas e hoje 

trata-se de uma alternativa na busca de equilíbrio entre a análise fragmentada e 

a síntese simplificada. Pensar a interdisciplinaridade no curso, portanto, requer 

entender seus múltiplos significados na medida em que a análise pode partir do 

aspecto conceitual, relativo a como se revela uma dinâmica de integração do 

conhecimento em geral. 

 

Art.3º - Os Projetos Interdisciplinares têm como objetivo geral flexibilizar o 

currículo do curso de Graduação em Psicologia, enriquecendo e 

complementando o  perfil  acadêmico,  possibilitando  a integração dos diferentes 

saberes das várias  áreas do conhecimento, proporcionando o  reconhecimento  

por  avaliação  de habilidades e competências do estudante. 

 

II – Da Organização Didático Pedagógica dos Projetos Interdisciplinares 

Art. 4º - Os Projetos, como estratégias Interdisciplinares de formação 

contínua do saber, abordarão temas  de  interesse  da Psicologia,  formando  um 

conjunto  de  atividades  sistematicamente  coordenada  por  um  docente, 

membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE), com o fim de aprofundar 

questões teóricas metodológicas, estimulando o aluno a ter  uma visão crítica 

enquanto agente de transformação da sociedade.  

 § 1º - A Coordenação dos Projetos Interdisciplinares será exercida por 

um(a) Professor (a) responsável,designado  pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE).  

Art. 5º-  As atividades  acadêmicas  propostas em cada ano serão 

desenvolvidas  por Projetos. O aluno deverá desenvolver as atividades 

propostas no Projeto de acordo com o período em que está matriculado e ao 

final apresentará os resultados na forma de relatório na Semana de Mostra de 

Trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Psicologia. 
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§ 1º- Os Projetos poderão ocorrer por meio de Temas 

Transversais/Geradores, estudos de Caso e/ou Intervenção na Comunidade. 

§ 2º- Os Projetos serão elaborados pelo professor responsável pelos 

Projetos com análise e parecer final do Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Art. 6º- O desenvolvimento dos Projetos Interdisciplinares  contará com  

cronograma específico, com análise e parecer do Colegiado do Curso. 

§ 1º- O cronograma de execução conterá as programações e etapas a 

serem cumpridas pelos alunos. 

§ 2º-  A distribuição das equipes ou grupos de alunos será realizada pelo 

professor responsável que orientará a execução das atividades. 

Art.7º -  A carga horária   obrigatória  dos  Projetos Interdisciplinares é de 

180 (cento e oitenta) horas, distribuídas ao longo dos 2º, 4º, 6º e 8º. períodos, 

com carga horária de 40 horas do 2º. ao 6º.  Período e 60 horas no 8º. período. 

A construção das atividades acadêmicas correspondentes aos Projetos de cada 

período terá início nos semestres anteriores.  

 

III – Das Atribuições  

Art. 8º - Compete ao professor responsável pelos Projetos 

Interdisciplinares: 

I. Coordenar e divulgar a programação dos Projetos Interdisciplinares 

envolvendo toda a comunidade acadêmica; 

II. Elaborar e acompanhar os Projetos correspondente a cada Período letivo; 

III.  Elaborar e disponibilizar aos alunos o método a ser utilizado, o 

cronograma, o modelo de relatório e a metodologia de avaliação; 

IV. Exigir o cumprimento das atividades e da programação, bem como   

comprovação da entrega dos relatórios; 
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V. Registrar a freqüência e os resultados da avaliação no sistema WAE, após 

o cumprimento das respectivas horas semestrais; 

VI.  Da Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem dos Projetos 

Interdisciplinares 

Art. 9º - Para obter registro das horas correspondentes aos Projetos 

Interdisciplinares, cabe ao estudante participar das atividades que envolvem os 

trabalhos e obter a nota suficiente para sua aprovação. 

 § 1º- Os Relatórios terão valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), na composição 

da média final e a apresentação dos Projetos Interdisciplinares de 0,0 (zero) a 

5,0 (cinco). A média atribuída para aprovação deverá ser de 7,0 (sete). 

Art. 10º - Os prazos para a entrega dos Relatórios e as apresentações dos 

Projetos Interdisciplinares estarão contemplados na programação específica. 

§ 1º- O não cumprimento dos prazos implicará na reprovação do aluno nos 

Projetos. 

Art.11º - A presença do aluno no dia da apresentação/exposição do Projeto 

é obrigatória, casos especiais serão analisados pelo colegiado, desde que o 

aluno justifique, via protocolo, no prazo de 48 horas antes da data agendada. 

Art.12º- Fica determinado que a avaliação da apresentação/exposição do 

Projeto Interdisciplinar correspondente ao 8° Período será realizado por Banca 

examinadora, constituída por 2 professores do curso e 1 convidado externo da 

área correlata. 

§ 1º- Para os 2°, 4º e 6º. períodos a apresentação dos Projetos 

Interdisciplinares será avaliada por no mínimo 2 docentes do curso.  

Art.13°- O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete), será considerado 

reprovado e deverá repetir o Projeto do período letivo correspondente como 

dependência curricular. 

Art. 14°-A frequência mínima dos alunos nas atividades dos Projetos 

Interdisciplinares é de 75%. 
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Parágrafo Único- Nos Projetos Interdisciplinares não haverá a realização 

de Exame Final. 

V-   Das Disposições Gerais 

Art. 15º-  A Coordenação do curso é responsável pela realização dos 

Projetos Interdisciplinares, inclusive em caso de vacância do professor 

responsável. 

Art.16°-  Os Casos omissos serão tratados pelo Colegiado do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°02 

FACULDADE HERRERO  

COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

REGULAMENTAÇÃO DE ESTÁGIO DO CURSO DE PSICOLOGIA  

 

* Objetivos Específicos 

Ao estagiário: 
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a) Proporcionar condições de atuação nas principais áreas 

relacionadas a Psicologia; 

b) Oportunizar a prática dos conhecimentos teóricos adquiridos 

durante o Curso, nas áreas clínica, saúde, hospitalar, do trabalho, social 

comunitária, escolar e educacional; 

c) Reforçar os conteúdos teóricos, relacionados com as respectivas 

áreas de estágio; 

d) Oportunizar a realização de todas as etapas da investigação e 

intervenção psicológica; 

e) Elaborar um plano de tratamento e/ou intervenção e/ou projeto de 

pesquisa; 

f)            Executar o plano de tratamento e/ou intervenção e/ou projeto de 

pesquisa; 

g) Realizar registros e relatórios; 

h) Treinar a prática de atuação em equipe multidisciplinar; 

i)          Relatar o desenvolvimento do plano de estágio, sua execução, 

resultados e conclusão em forma de monografia e/ou relatório científico; 

e/ou artigo. 

j)         Defender oralmente a monografia e/ou outra forma de trabalho, 

quando indicado pela Coordenação. 

  

ESTRUTURA DE ESTÁGIO 

ESTRUTURA: 

Os estágios obrigatórios do Curso de Psicologia do 5º ao 10º período 

totalizam 660 horas,  
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Para o estágio os educandos formam grupos de até 10 alunos para estágio 

Básico, e de 6 a 8 alunos para estagio específico, dependendo do período e 

campo de estágio em que está inserido e cada grupo conta com um Psicólogo 

supervisor. 

O estágio obrigatório inclui duas atividades realizadas durante a semana: 

PARA OS GRUPOS DE 5º AO 8º PERÍODO: 2 HS SEMANAIS 

Supervisão: destinada ao contato direto do grupo de alunos com o 

professor supervisor para acompanhamento das atividades de campo; 

Atividades de campo: incluem atividades de planejamento, intervenção, 

preparação de material e elaboração de relatórios. 

PARA OS GRUPOS DE 9º E 10º PERÍODO: 5 HS SEMANAIS 

Supervisão: destinada ao contato direto do grupo de alunos com o 

professor supervisor para acompanhamento das atividades de campo - 2h 

semanais; 

Atividades de campo: incluem atividades de planejamento, intervenção, 

preparação de material e elaboração de relatórios. 3 h  ATRIBUIÇÕES DO 

PROFESSOR SUPERVISOR: 

PARA ALUNOS DO 5º AO 8º PERÍODO 

Acompanhar de forma presencial nos locais de estágio os alunos; mediar 

os encaminhamentos entre as unidades concedentes e a Faculdade Herrero; 

orientar semanalmente todas as atividades de estágio, fazendo cumprir as 

normas aplicáveis;  orientar os estagiários e acompanhar a execução e a 

descrição dos relatórios ou qualquer outro documento de avaliação de estágio, 

baseados nas normas recomendadas pela Faculdade Herrero; responsabilizar-

se pela indicação de referências bibliográficas, relativas ao conteúdo 

programático do estágio, assim como pela sua aplicação; promover estudos 

permanentes para a melhoria da qualidade dos programas de estágio; 

acompanhar e verificar, de forma contínua, o controle de presença dos 
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estagiários; responsabilizar-se pela avaliação do desempenho individual do 

estagiário e respectivos registros; solucionar as questões pertinentes aos 

estágios, conforme as disposições deste Regulamento de Estágios. Em casos 

específicos, o assunto deverá ser levado à Coordenação de Estágios e/ou à 

Coordenação de Curso; em casos específicos, o assunto deverá ser levado à 

Reunião do Colegiado do Curso de Psicologia. 

 

PARA ALUNOS DO 9º E 10º PERÍODOS 

Mediar os encaminhamentos entre as unidades concedentes e a Faculdade 

Herrero, ou clínica escola conforme o caso orientar semanalmente todas as 

atividades de estágio, fazendo cumprir as normas aplicáveis, totalizando 90 

horas ao final do semestre. 

Acompanhar o preenchimento de 2 fichas semanalmente:  

Um referente a frequência na supervisão, que deve totalizar 40 horas ao 

final do semestre.  A ficha referente a supervisão também é frequência do 

professor e deve ser entregue a coordenação na última semana do mês.  

A outra referente ao campo estágio na qual deve estar relatado as 

atividades realizadas na semana, ao final do semestre deve totalizar no mínimo 

50 horas.  Orientar os estagiários e acompanhar a execução e a descrição dos 

relatórios ou qualquer outro documento de avaliação de estágio, baseados nas 

normas recomendadas pela Faculdade Herrero; responsabilizar-se pela 

indicação de referências bibliográficas, relativas ao conteúdo programático do 

estágio, assim como pela sua aplicação; promover estudos permanentes para a 

melhoria da qualidade dos programas de estágio; acompanhar e verificar, de 

forma contínua, o controle de presença dos estagiários; responsabilizar-se pela 

avaliação do desempenho individual do estagiário e respectivos registros; 

solucionar as questões pertinentes aos estágios, conforme as disposições deste 

Regulamento de Estágios. Em casos específicos, o assunto deverá ser levado à 

Coordenação de Estágios e/ou à Coordenação de Curso; em casos específicos, 

o assunto deverá ser levado à Reunião do Colegiado do Curso de Psicologia. 
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O SUPERVISOR CONTROLA A PRESENÇA; 

 Cada estagiário assina a folha de presença e recebe a rubrica do 

supervisor ao lado da respectiva assinatura; 

 Será obrigatória a frequência de 100% (cem por cento) nas atividades de 

estágio curricular obrigatório. 

 O estagiário deve estar no local de estágio no horário previsto, sendo 

recomendado uma antecedência de 15 minutos; 

 O estagiário atrasado levará falta, não podendo assinar a folha de 

presença, embora possa permanecer no estágio; 

 O estagiário deve permanecer no estágio em toda a sua duração, sendo-

lhe vedado afastar-se antes do término, sob pena de ter sua presença 

anulada; 

 O estagiário tem direito apenas a faltas justificadas na forma da lei 

(doença infectocontagiosa, morte de parentes, acidentes de percurso, 

etc.), respostas segundo o critério do supervisor, sem o que terá seu 

estágio de área suspenso; 

 A reposição da falta acontecerá conforme o critério do professor 

supervisor.  

 Casos especiais de frequência serão discutidos com os supervisores da 

área, e as propostas de solução serão encaminhadas ao Coordenador 

que, assessorado pelo Colegiado, proferirá a decisão. 

 

APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E REPOSIÇÃO 
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Será aprovado o aluno que atender às normas gerais e específicas 

correspondentes a cada área de estágio, com nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

A avaliação constará de duas partes: conteúdo teórico: relatórios, 

programas de intervenção e estudos de casos, conteúdo prático: relação 

psicólogo x cliente, atendimento prático (sendo o número de atendimentos 

definido pelo próprio supervisor), integração com a equipe, interesse, iniciativa, 

disponibilidade, motivação. Nesse processo de avaliação estarão incluídos 

alguns critérios de reprovação que podem alterar o valor das duas avaliações 

anteriores; os estagiários serão avaliados quanto à frequência, pontualidade, 

vestimenta, ordem e manutenção do material utilizado, ética profissional 

(discrição, honestidade, integridade);o estagiário reprovado em uma área de 

estágio deverá refazer o estágio  no tempo curricular normal, bem como a carga 

horária prevista; o aluno que reprovar não poderá repor no período de férias, 

devendo refazer este estágio somente no início do ano letivo seguinte;  

 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

A avaliação será realizada por meio de acompanhamento do estagiário pelo 

professor supervisor. 

As variáveis e os critérios guardam especificidades inerentes a cada área 

de estágio. 
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ANEXOS 

MODELO 

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

I IDENTIFICAÇÃO 

Nome da Instituição: 

______________________________________________________ 

Endereço: rua:_____________________________ nº ______         bairro: 

____________ 

Telefone: _______________ Fax: _____________ 
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II ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

Organograma 

Equipe técnico-pedagógica 

Equipe de atendimento (nº de atendentes, formação) 

Clientela (nº de crianças, distribuição nas turmas, etc.) 

Funcionamento da creche (períodos, horários, nº de turmas, etc.) 

 

III CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA INSTITUCIONAL 

Idade, cor, sexo, interesses, nível socioeconômico, índice de 

desenvolvimento, atividades curriculares dentro e fora da creche 

IV ORGANIZAÇÃO INTERNA DA INSTITUIÇÃO 

Corpo de atendentes: seleção, frequência, tipos de reunião, como é feita a 

escolha de horário para reuniões pedagógicas. Como se dá a assistência 

pedagógica. 

Direção: critério para escolha do diretor e suas funções. 

Funcionários: cargos e funções. 

Supervisor pedagógico: funções 

Orientador educacional: funções 

Equipe multiprofissional de apoio: quais e funções 

 

V RELACIONAMENTOS NA INSTITUIÇÃO (LEVANTAMENTO INFORMAL 

ATRAVÉS DE OBSERVAÇÃO E ENTREVISTA) 

VI DESCRIÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO E SUA UTILIZAÇÃO 
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Planta da escola (quando tem) 

Áreas construídas: andares, salas, tipos de salas, pátios cobertos, cantinas 

Áreas não construídas: pátios, jardim, horta, quintal, etc. 

Condições ambientais e problemas existentes. 

 

VII RECURSOS 

Didáticos 

Humanos 

Outros profissionais, voluntários ou instituições que atendem instituição 

 

 

VIII PLANEJAMENTO DE ENSINO 

Equipe que elabora, periodicidade, realimentação 

Filosofia da Instituição 

Objetivos educacionais 

 

IX RELACIONAMENTO ESCOLA/COMUNIDADE 

ATIVIDADES PROGRAMADAS PELA ESCOLA QUE ENVOLVEM A 

COMUNIDADE (PALESTRAS, ATIVIDADES SOCIAIS) 

X CLIMA  

XI CULTURA 

XII ESTUDO DIAGNÓSTICO 
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Pontos positivos, pontos negativos, situação ideal, proposta a desenvolver 

 

 

 

MODELO 
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE DEFESA DE TCC/ RELATÓRIO 

 

Data: 

Título do Trabalho:  ____________________________________________________ 

Nome do(s) Aluno(s):  _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Orientador:___________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

 

APRESENTAÇÃO 
Pontos Nota 

 Objetividade, clareza, consistência, economia e 
elegância da escrita 

 Seqüência das partes exigidas pela natureza do 
trabalho 

 Qualidade gráfica da apresentação 

 Fluência verbal 

 Correção da Língua 

 Obediência às normas técnicas e metodológicas 

0 a 5 

 

CONTEÚDO: 

 Domínio do conteúdo 

 Articulação teórico-prática 

 Argumentação final 

0 a 5 
 

 

TOTAL 10.0  
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MODELO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE SEMANAL DE ESTÁGIO 

Período de atividade 

Atividades desenvolvidas 

 

 

Recursos utilizados 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO ORAL 

 

CRITÉRIOS 

 

Pontos 

Nota 

 

Organização na Apresentação 0 a 2  

Exposição Oral (clareza, fluência verbal, segurança) 0 a 2  

Recursos Didáticos 0 a 2  

Articulação Teórico-Prática 0 a 2  

Defesa Monográfica 0 a 2  

TOTAL   

 

MÉDIA FINAL: 
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ANEXO N°03 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE  

PSICOLOGIA 

I – APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

As Atividades Complementares são atividades de ensino aprendizagens 

obrigatórias que integralizam a carga horária do curso de Psicologia e têm como 

objetivo diversificar e enriquecer a formação do aluno, estimular sua progressiva 

autonomia intelectual e profissional e propiciar a vivência em espaços 

diversificados de atuação. 

Sendo assim, estas proporcionam formação em caráter complementar, 

cujos conhecimentos são relevantes no processo ensino-aprendizagem, 

contribuindo para a concepção de preparação humanista, globalizada e ética do 

perfil profissional almejado pelo Curso de Psicologia da Herrero.  

De acordo com o Parecer CNE/CES 64/2044, e Resolução CNE/CES 08/2004, 

que institui as Diretrizes Curriculares para o Curso de Psicologia, as atividades 

de graduação do Curso de Psicologia deverão ser complementadas da 

realização das atividades complementares, sendo obrigatórias para a 

integralização currículo. 
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A matriz curricular proposta  é composta em sua totalidade de 4060 horas. 

A carga-horária para a realização de horas de atividade complementar, 

correspondendo a 120 horas. 

 

II – CARGA-HORÁRIA 

 A Carga-horária de Atividades Complementares está prevista na matriz 

curricular do Curso da seguinte forma: 

 

 

Período Carga-horária de Atividades complementares 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 20 

6 20 

7 40 

8 40 

Total 120 

 

Todas as atividades complementares deverão ser concluídas pelo aluno 

até o 8º período. 

 

III - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
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As Atividades Complementares deverão ser realizadas por meio das 

categorias: Atividades Acadêmicas de Ensino, Atividades de Extensão e 

Atividades de Pesquisa. 

As Atividades acadêmicas de ensino poderão ser integralizadas por meio 

das seguintes atividades: estudos dirigidos, monitoria, estágio não obrigatório e 

participação Política Institucional. 

- Estudos Dirigidos: é o conjunto de atividades na modalidade à distância, 

e acompanhadas pela Coordenação do Curso.  

- Monitoria: somente serão integralizadas as monitorias que atendam as 

normas do regimento, como segue:  

 

Art. 152. O exercício da monitoria é privativo do discente do ensino 

superior de graduação da Faculdade e é vinculado a uma disciplina.  

Parágrafo único. A função, o processo seletivo, a admissão, a remuneração ou 

retribuição, o acompanhamento das atividades, o nível de subordinação dos 

monitores e outras condições necessárias serão definidos por regimento próprio, 

aprovado pelos conselhos superiores da Faculdade. 

 Estágio não obrigatório: não serão consideradas como Atividades 

Complementares as atividades acadêmicas desenvolvidas e computadas em 

estágio supervisionado obrigatório ou outras atividades de ensino do âmbito das 

disciplinas obrigatórias do currículo. Somente serão computadas as horas 

equivalentes aos estágios não obrigatórios devidamente validados pelo setor de 

Gestão de Estágios e Monitoria, através de convênio firmado com as Instituições 

concedente, acompanhado do termo de compromisso de estágio, de acordo com 

a Lei 11.788/2008. 

 Representação Política Institucional: deve ser membro eleito do centro 

acadêmico, representante discente em reuniões de colegiado ou outras 

comissões que se façam necessárias dentro da instituição. 
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As Atividades de extensão serão integralizadas por meio das seguintes 

atividades: cursos de capacitação, cursos de língua estrangeira, projetos 

institucionais de extensão, participação em eventos diversos, participação na 

organização de eventos diversos.  

As Atividades de pesquisa serão integralizadas por meio das seguintes 

atividades: iniciação científica, publicação de trabalhos científicos, apresentação 

em eventos nacionais, apresentação em eventos internacionais e grupo de 

estudo, participação como ouvinte em defesas de teses, ligas acadêmicas, 

dissertações ou apresentação de projetos. 

 

IV – VALIDAÇÃO 

 

As atividades complementares realizadas junto ao núcleo de atividades 

acadêmicas por meio de atividades de extensão, monitorias e estágio não 

obrigatório serão integralizadas semestralmente no fluxo interno de documentos 

da Faculdade Herrero. As demais atividades serão integralizadas mediante 

fotocópia da documentação comprobatória (declaração ou certificado) que 

conste data ou período de realização e carga horária completa da atividade, 

devidamente protocolado pelo aluno (no setor do Protocolo). Somente serão 

validadas Atividades Complementares realizadas durante a graduação. 

A validação e deferimento das atividades apresentadas são realizados pela 

Coordenação de Curso, e em seguida encaminhados à Secretaria Geral para 

registro no sistema acadêmico. A Secretaria Geral é responsável também pelo 

registro das horas validadas em atividades complementares no sistema 

acadêmico. 

O aluno pode acompanhar a integralização de carga-horária de atividades 

complementares.  

V-   RESPONSABILIDADES DO ALUNO 
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I. São responsabilidades do aluno: 

II. Informar-se acerca das Atividades Complementares oferecidas, dentro ou 

fora da Instituição;  

III. Participar dos Estudos Dirigidos cumprindo os prazos estabelecidos;  

IV. Providenciar a documentação que comprove a sua participação nas 

categorias que compõem este regulamento;  

V. Encaminhar via Protocolo, ao Coordenador de Curso, ao final de cada 

semestre, cópia da documentação comprobatória das atividades 

realizadas; 

VI. Cumprir a carga horária total das Atividades Complementares propostas 

no Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, até o 8º período. 

VII.  Acompanhar o cumprimento das atividades complementares via sistema 

acadêmico, ao longo do curso.  
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VI – ATIVIDADE E RESPECTIVA CARGA-HORÁRIA 

 

A 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

C 

O 

M 

P 

L 

E 

M 

E 

N 

T 

A 

R 

E 

S 

CATEGORIAS ATIVIDADES CARGA-HORÁRIA 

Atividades 

Acadêmicas de 

Ensino 

Estudos Dirigidos Até 60 horas  

Monitoria de disciplinas ou projetos Até 60 horas 

Estágio não Obrigatório Até 80horas 

Representação Política Institucional Até 05/10 horas 

MÁXIMO DE HORAS NAS DEMAIS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS DE ENSINO 
80 horas 

Atividades 

de Extensão  

Cursos de Capacitação e Formação  Até 80 horas 

Cursos de Língua Estrangeira Até 20 horas 

Projetos Institucionais de Extensão  Até 80 horas 

Participação em eventos diversos Até 60 horas 

Participação na organização de eventos diversos Até 20 horas 

MÁXIMO DE HORAS EM ATIVIDADES DE 

EXTENSÃO 
80 horas 

Atividades de 

Pesquisa 

Iniciação Científica  
20 horas por projeto 

Até 40 horas 

Publicação de Trabalhos Científicos  
15 horas por trabalho 

Até 30 horas 

Apresentação em Eventos Nacionais-congressos, 

simpósios,encontros científicos 

20 horas por apresentação 

Até 40 horas 

Apresentação em Eventos Internacionais 
30 horas por apresentação 

Até 30 horas 

Grupo de Estudo  Até 50 horas 

Participação como ouvinte em defesas de teses, 

dissertações ou apresentação de projetos  

2 horas por trabalho 

Até 30 horas 
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Data de aprovação do Colegiado:  

 

Data de aprovação da Diretoria Acadêmica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMO DE HORAS EM ATIVIDADES DE 

PESQUISA 
30 horas 

CARGA-HORÁRIA MINIMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR  120 h 
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ANEXO N°04 

Trabalhos de Conclusão de Curso 

ORIENTAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS NO CURSO DE PSICOLOGIA DA HERRERO 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO.................................................................................................  

A) Elementos Pré-Textuais............................................................................  

B) Elementos Textuais..................................................................................  

C) Elementos Pós-Textuais...........................................................................  
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APRESENTAÇÃO 

O presente material tem por objetivo organizar e padronizar os trabalhos 

desenvolvidos ao longo do curso de Psicologia da Faculdade Herrero, bem como 

o Trabalho de Conclusão do referido curso. 

O material aqui descrito contempla as normas propostas de American 

Psychological  Association (APA), propostas na sua atualização da 6ª edição do 

seu manual e publicado no Brasil como Manual de publicação da APA (2012a) e 

Regras Essenciais do Estilo APA (2012b). Para dúvidas mais específicas 

consultar este material que tem as regras na íntegra, pois aqui procurou-se 



 

 

 

304 

 

contemplar aquelas que podem ser mais pertinentes a nossa realidade e de 

consulta rápida para o desenvolvimento do nosso trabalho. 

Espera-se que o material possa auxilia-los nas diversas produções 

acadêmicas. 

Prof. Ms. Roseli Hauer 

Coordenadora do Curso de Psicologia 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO FORMAL 

DOS TRABALHOS NO CURSO DE PSICOLOGIA DA FACULDADE HERRERO 

Ao se organizar um Trabalho Acadêmico, incluindo todos os trabalhos ao 

longo do curso, inclusive o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), faz-se 

necessário compreender que o mesmo se organiza em basicamente três 

elementos: pré-textuais, textuais e pós-textuais e estes devem ser seguidos para 

que a estrutura seja a mesma, embora em disciplinas diferentes. A letra deve ser 

a Times New Roman ou Arial, porém importante lembrar que quando se decidir 

por um dos tipos, este deve ser seguido ao longo de todo o trabalho, não se deve 

oscilar entre uma e outra num mesmo trabalho. 

Para uma rápida compreensão, tais elementos se dividem em: 

A) Elementos pré-textuais: 

1) Título e subtítulo; 

2) Capa; 

3) Folha de rosto (opcional); 

4) Dedicatória(opcional); 

5) Agradecimentos(opcional); 

6) Sumário; 
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7) Resumo. 

 

B) Elementos textuais: 

1) Justificativa (projeto) ou Apresentação (relatório com dados) 

2) Introdução; 

3) Objetivos; 

4) Método: 

4.1) Participantes; 

4.2) Material; 

4.3) Ambiente ou Local; 

4.4) Procedimentos; 

4.5) Plano de análise dos dados; 

4.6) Cronograma; 

4.7) Orçamento do projeto. 

5) Resultados e discussão; 

6) Conclusão. 

C) Elementos pós-textuais: 

1) Referências; 

2) Anexos. 

A organização de um trabalho engloba basicamente os elementos textuais 

e a falta de algum deles pode fazer com que o mesmo seja analisado e avaliado 

pelo seu professor como não adequado. Quando se tratar de um projeto de 

pesquisa, a falta de algum desses elementos pode geral alguma pendência com 
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o comitê de ética em pesquisa e, por consequência, aumentar o prazo o mesmo 

ser aprovado. 

Durante o curso de graduação em psicologia, além dos projetos de 

pesquisa, os professores podem solicitar trabalhos que envolvam Análise Crítica 

ou Estudo de Caso, sendo que no primeiro caso os itens como método não têm 

todos os subtítulos propostos no projeto de pesquisa e a análise crítica em si 

deve corresponder aos resultados e discussão. 

No estudo de caso sugere-se que os seguintes itens sejam contemplados 

na apresentação do mesmo, na seção de resultados: 

- Identificação do caso (fica a critério do supervisor se serão apenas as inicias 

ou nome completo, depende da finalidade do mesmo) 

- Queixa; 

- Histórico da aquisição e manutenção do comportamento problema; 

- Hipótese Diagnóstica; 

- Prognóstico; 

- Discussão diagnóstica; 

- Relato das sessões (breve); 

- Intervenções realizadas 

- Resultados obtidos; 

- Encaminhamentos. 

Em relação aos subitens cronograma e orçamento do projeto, podem não 

se fazer necessários, porém nos anexos podem vir às descrições integrais dos 

atendimentos desenvolvidos. 

Os relatórios de Análise Experimental do Comportamento devem 

compreender todos os elementos anteriormente citados, sendo que na parte de 
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participantes, em geral se chama de Sujeito Experimental e deve-se descrever 

com cuidado cada um deles, independente se for humano ou animal. 

Para um maior conhecimento desses elementos descreve-se a seguir cada 

um deles. 

 

A) Elementos Pré-Textuais 

1. Título e subtítulo 

O título deve expressar o tema central do trabalho. O título completo não 

deve conter mais do que 12 palavras, uma vez que esse é número aceito pelas 

bases de dados de trabalhos científicos. Contam-se todas as palavras, inclusive 

os artigos. Pode ser que ao término do trabalho e a submissão do mesmo para 

publicação em periódicos científicos, você precise organizar um subtítulo do 

trabalho, sendo que este, como o próprio nome diz, é uma abreviação do título 

principal e refere-se à abordagem específica do tema central. Ele deve ser 

apresentado em letra maiúscula, negrito, centralizado e tamanho 14. (Anexo 01) 

 

2. Capa 

O nome da instituição será registrado através do logo da instituição, no alto 

da página à esquerda, e da imagem padrão central.O nome do autor deve ser 

colocado no alto da capa, centralizado, em letra maiúscula e em negrito. Quando 

forem dois ou mais autores, os nomes devem vir em ordem alfabética (em 

relação ao nome), caso não haja um autor principal. Se houver um autor 

principal, seu nome deve vir em primeiro lugar. A capa deve conter a imagem 

padrão da Herrero.O título deve estar no centro da página, em letra maiúscula e 

em negrito, abaixo da imagem da Herrero. 

O nome da cidade e do ano de publicação devem estar centralizados, na 

parte inferior da página, sendo que apenas as iniciais são em maiúscula. Para 

melhor visualizar como deve ser a capa, consulte o Anexo 1. 
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Em TCCs que serão destinados à Biblioteca da Herrero.A capa é feita em 

papel cartão plastificado e o trabalho é encadernado no formato brochura. Não 

serão aceitos trabalhos encadernados em capa dura. Os trabalhos destinados 

ao supervisor/professor são encadernados em espiral e a capa é impressa em 

papel sulfite A4. 

 

3. Folha de Rosto 

A folha de rosto deve conter os mesmos dados da capa, todos em negrito. 

Nela deve contar uma descrição da natureza do trabalho (letra minúscula e em 

negrito) e onome do orientador, que deve viralinhado à direita, abaixo do título, 

em letra minúscula e em negrito (iniciais em letra maiúscula). Para maior 

compreensão, veja Anexo 2. Importante observar que a descrição do trabalho 

varia conforme a natureza do trabalho.O texto do modelo é apenas para 

exemplificação. 

 

4. Dedicatória 

A dedicatória é opcional, deve vir em página separada e ser colocada no 

pé da página, alinhada à direita. Em projetos não se costuma descrever 

dedicatórias, apenas no trabalho desenvolvido. Normalmente este item é 

inserido apenas em TCCs, dissertações de mestrado ou teses de doutorado. 

 

5. Agradecimentos 

Os agradecimentos são opcionais e devem ser apresentados em página 

separada. Assim como a dedicatória, constará apenas no trabalho desenvolvido. 

Normalmente este item é inserido apenas em TCCs,dissertações de mestrado 

ou teses de doutorado. 
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6. Sumário 

Consiste na enumeração das principais divisões, secções, capítulos e 

outras partes do trabalho, na mesma ordem em que a matéria se sucede no 

texto, com suas respectivas páginas. Não deve ser confundido com o índice, que 

é a listagem alfabética dos assuntos e autores, com a indicação de sua 

localização no texto. 

No Sumário não se incluem a dedicatória nem os agradecimentos. Ele se 

inicia com o Resumo, cuja página é numerada em algarismo romano, 

correspondendo à página IV. Em seguida à apresentação do sumário contendo 

as diversas divisões do trabalho, apresenta-se o sumário dos anexos. Cada 

anexo recebe uma numeração (em algarismo romano) e um título. Os anexos 

são relacionados em ordem numérica, com suas espectivas páginas. Para maior 

compreensão veja o anexo 3. 

 

7. Resumo 

O resumo é uma apresentação abreviada do conteúdo do trabalho. Deve 

incluir os seguintes elementos do texto: tema, problema, objetivos, metodologia, 

resultados e conclusões. Caso se trate de uma pesquisa empírica, devem-se 

incluir procedimentos, instrumentos e resultados. O resumo deve ter entre 100 e 

400 palavras e deve ser construído em apenas um parágrafo, digitado em 

espaço simples. O resumo de uma revisão crítica ou de um estudo teórico deve 

incluir: tema (em uma frase), objetivo, fontes usadas (observação feita pelo autor, 

literatura publicada) e conclusões. Ao final do resumo sempre devem constar as 

palavras chaves que devem ser os descritores do trabalho. Para saber que 

descritores colocar consulte o site da biblioteca virtual em psicologia (BVS-psi) 

(http://www.bvspsi.org.br/php/level. php?lang=pt&component=17&item=124 )  e 

clique na terminologia em psicologia. Para efeitos de visualização, consulte o 

Anexo 4. 

http://www.bvspsi/
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B) Elementos Textuais 

Todos os itens apresentados a partir daqui devem ter sempre parágrafos 

com espaço entrelinhas de 1,5. Com exceção dos títulos de cada sessão que 

devem ser centralizados, letras maiúsculas e tamanho 14, no corpo do texto a 

letra deve ser a 12. 

1. Justificativa ou Apresentação: 

A justificativa tem por finalidade apresentar o trabalho aos leitores. Deve 

conterá delimitação do problema, ou seja, como o tema está problematizado, e 

a justificativa da relevância do problema a ser investigado. Deve-se, de forma 

sucinta, fazer referência aos estudos anteriores sobre o tema proposto, 

assinalando as suas limitações e destacando a necessidade de prosseguir e 

devem mencionar as contribuições que o estudo trará, justificando-o. Todo 

trabalho, principalmente os TCCs, deve conter uma justificativa de relevância 

social e científica pessoal. É o momento que o pesquisador pode explicar os 

disso, quando se tratar do trabalho já executado e já tiver com os dados para 

análise, a justificativa deve ser feita com o tempo passado. 

 

2. Introdução 

A Introdução é que fundamenta o raciocínio que deve ser discutido. Os 

conceitos devem ser devidamente definidos, de modo a deixar claro o que será 

investigado. É importante, na apresentação do referencial teórico, o autor não 

perder de vista as hipóteses os objetivos e construir o seu raciocínio de uma 

maneira lógica e coerente.  

A argumentação deverá estar devidamente fundamentada no Introdução 

refere-se a justificativa. Para se fazer o texto final da introdução os apontamentos 
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levantados através dos esquemas, resumos e fichamentos de cada material 

separado para sua atividade pode em muito auxiliar o seu trabalho. 

 

 

3. Objetivos 

Os objetivos podem ser subdivididos em: geral e específicos. Como o 

próprio nome indica, os objetivos específicos indicam particularidades do 

objetivo geral. Devem vir em tópicos, utilizando-se verbos no infinitivo impessoal. 

Ver exemplos abaixo 

Objetivo Geral: 

Avaliar o efeito da utilização de um manual de Trabalhos Acadêmicos nos 

professores de Psicologia da Faculdade Herrero. 

 

Objetivos Específicos: 

Divulgar o manual de TCC junto aos professores de Psicologia da 

Faculdade Herrero. 

Solicitar que utilizem o referido manual. 

Aplicar um instrumento que avalie sua utilização. 

 

4. Método 

Deve sempre ser iniciado em uma nova página. Além disso, deve-se iniciar 

falando do delineamento da sua pesquisa. O delineamento refere-se ao desenho 

da sua pesquisa (tipo que a pesquisa faz parte), o controle de variáveis e as 

fases do procedimento. 
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4.1 Participantes: 

Quando se tratar de pesquisas com seres humanos, devem-se descrever 

com a maior riqueza detalhes possíveis quem é esse participante, como sexo, 

idade, nível de escolaridade e socioeconômico. Também se devem colocar os 

critérios de inclusão e exclusão para a amostra trabalhada. 

Quando se tratar de pesquisas ou trabalhos com animais, aqui se deve 

descrever a raça do animal, sexo, idade, tempo de privação entre outros que 

descritores que sejam pertinentes ao sujeito experimental. 

É importante ao descrever os participantes cuidar com todos os princípios 

éticos referentes as pesquisas tanto com seres humanos como com os animais. 

4.2 Materiais 

 

Deve-se descrever todo o material utilizado para a coleta de dados: 

aparelhos, equipamentos, instrumentos, questionários, testes, material gráfico 

etc. Podem-se introduzir figuras, se necessário, numerando-as. Caso sejam 

utilizados testes psicológicos já publicados, em geral não é necessário colocar 

uma cópia do mesmo em anexo, basta descrever o instrumento, citando 

devidamente seu(s) autor(es), tanto no texto quanto nas referências, porém 

quando for para submissão ao Comitê de Ética, este deve ser inserido com o 

Anexo, por pedido do Comitê. 

Quando se tratar de TCC e o instrumento utilizado na pesquisa seja 

construído pelo próprio autor, este deve ser devidamente descrito e apresentado 

em anexo. No caso de pesquisa com seres humanos, devem-se mencionar os 

instrumentos utilizados para a autorização da pesquisa, como Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), anexando-os. Para maior 

conhecimento sobre a organização e estrutura de um TCLE ver o Anexo 5. 

Quando se faz trabalhos com menores de idade o TCLE em geral e assinado 

pelos seus responsáveis, principalmente quando o trabalho realizado se refira a 

uma intervenção. Quando se tratar apenas de coleta de dados e o participante 
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for maior de 12 anos, o mesmo pode decidir e assinar por si próprio. Durante a 

graduação, sempre o responsável pela sua pesquisa será o seu professor 

orientador. Importante aqui lembrar que o TCLE é diferente da carta de 

autorização da instituição onde o trabalho será desenvolvido. Esta carta precisa 

ser anexada ao projeto para submissão ao Comitê de Ética, pois indica que a 

instituição tem ciência da submissão do mesmo e autoriza a coleta de dados 

caso após aprovação pelo referido Comitê. 

 

4.3 Ambientes 

Devem ser apresentadas informações referentes ao ambiente físico e/ou 

social em que os dados foram coletados. Introduzir figuras, se necessário, 

numerando-as e colocando devidamente nos anexos. Não se deve descrever o 

nome da instituição onde a pesquisa será realizada e sim contextualizar onde se 

localiza a mesma. Para melhor compreensão veja o exemplo abaixo: 

Ex.: O presente trabalho será coletado numa escola de nível fundamental 

de uma capital do sul do Brasil. 

          

4.4 Procedimentos 

Nesta seção são descritos os métodos e técnicas utilizadas para 

responder aos objetivos e hipóteses levantados na pesquisa. 

 

4.5 Planos de análise dos dados 

Deve-se esclarecer como os dados serão analisados para responder aos 

objetivos propostos, especificando o tipo de análise utilizada: 

Análise quantitativa: descrever o tipo de tratamento estatístico. (Ex.: 

comparação de médias por meio da estatística t de student); 



 

 

 

314 

 

Análise qualitativa: descrever o tipo de análise, (Ex.: análise do conteúdo, 

levantamento de categorias). 

Nos trabalhos teóricos, são apresentadas as fontes (empíricas, 

documentais e bibliográficas) com que se contou para a realização da 

argumentação teórica, e os procedimentos adotados para responder aos 

objetivos e hipóteses levantadas. Vale ressaltar que nas pesquisas teóricas é 

imprescindível a análise crítica do material teórico explorado, não bastando 

elencar uma série de citações sem sentido. Ao longo do curso os professores 

podem pedir trabalhos de base teórica sobre determinados assuntos estudados 

nas disciplinas, porém é importante lembrar que quando se referir ao TCC isso 

não é permitido, pois o mesmo se refere a uma pesquisa. Existem sim, trabalhos 

de pesquisa que são pautados na revisão sistemática da literatura de um 

assunto, porém de forma organizada e padronizada. As revisões sistemáticas ou 

“estado da arte” são muito importantes e também geram analises estatísticas do 

assunto pesquisado. 

 

4.6 Cronograma: 

Quando se organiza um projeto, este sempre tem um determinado tempo 

para começar e terminar. Cada uma das etapas deve ser relacionada ao tempo 

previsto para sua execução, em meses para sua realização. Isto deve ser 

apresentado em forma de tabela para melhor visualização das etapas. 

 Etapas Período 

 Organização do Projeto Março/ 

 Submissão ao Comitê de Ética Março/ a Abril/ 

 Coleta de Dados Abril/ a Julho/ 

 Análise dos Resultados Agosto/ 

 Discussão e Conclusão Setembro/ 
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 Elaboração do texto final Outubro/ 

 Apresentação e Entrega da versão final Novembro/ 

 

4.7 Orçamento do projeto 

Todo projeto de pesquisa tem um custo. Ainda que estes recursos sejam 

dos próprios pesquisadores, deve ser relacionado. Devem ser contabilizados 

materiais de consumo, materiais específicos, deslocamento e outras que o 

pesquisador julgar pertinente. 

IMPORTANTE: Quando se trata de um projeto, o mesmo finaliza aqui! As 

demais fases são incluídas no trabalho após a pesquisa. No projeto todo o texto 

do método é organizado com o tempo verbal futuro e no trabalho realizado, no 

passado. 

5. Resultados e Discussão 

Inicia-se em uma nova página. Esses dois aspectos podem ser 

apresentados em conjunto ou separadamente como a seguir: 

Apresentação e análise dos resultados: utilizar tabelas e gráficos, 

numerando-os devidamente, e analisar os resultados obtidos. 

Discussão dos resultados: relacionar os resultados com os obtidos em 

outros trabalhos publicados anteriormente, mencionados no quadro teórico. 

Quando se refere a um trabalho de uma disciplina e não a um projeto de 

pesquisa, talvez esse seja o aspecto mais esperado pelo professor que o 

solicitou. 

Quando realizado sob este contexto, aqui você deve fazer suas críticas e 

reflexões sobre o conteúdo proposto. 

6. Conclusão 
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Na conclusão, deve-se fazer uma síntese dos resultados alcançados e 

levantar novos problemas e sugestões, que se colocam a partir do trabalho 

realizado. É importante, também, levantar as falhas e necessidades de novos 

trabalhos para se realizar. 

C) Elementos pós-textuais 

1. Referências 

Neste item, são apresentadas as referências de todo o material 

mencionado no texto do trabalho, tais como livros, periódicos, relatórios, teses e 

trabalhos apresentados em congressos. É importante verificar se todos os 

autores e suas obras mencionados no estão listados nas referências. Não se 

utiliza o termo bibliográfico, pois este não se refere apenas a livros e hoje é muito 

comum o acesso a trabalhos digitais. 

2. Anexos 

Somente são acrescentados ao trabalho, quando exigidos pela natureza do 

mesmo. São constituídos por todo o material relevante para a clareza do texto, 

mas que, se incluídos nele, prejudicariam a sequência do raciocínio do núcleo 

do trabalho. Exemplos: modelos de instrumentos utilizados para a coleta de 

dados; transcrições de entrevistas; cartas e documentos; análises estatísticas, 

tabelas, gráficos e figuras que não estejam incluídas no texto; cópia de 

pareceres, leis; modelo da documentação utilizada para autorização de pesquisa 

com seres humanos (carta da instituição, carta de informação sobre a pesquisa 

e modelo do termo de autorização). 

O material inserido em Anexos serve como documento comprobatório do 

trabalho realizado e como fonte para outras situações. 

Os anexos devem ser identificados por números consecutivos e seus 

respectivos títulos. Ex.: Anexo 1 – Modelo de Capa. 

 

NORMAS TÉCNICAS PARA A REDAÇÃO DOS TRABALHOS 
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1. Redação do texto 

O texto deve respeitar as exigências gramaticais da língua portuguesa, 

observando as normas técnicas de elaboração de um relatório científico. 

O texto deve ser redigido na terceira pessoa do singular, com a partícula 

apassivadora “se” quando for o caso.  Por exemplo: “O objetivo do presente 

estudo foi analisar...” ou “Verificou-se que...” Nunca se deve usar o verbo na 

primeira pessoa do singular, como “Procurei estudar...”. Também não é 

conveniente emprego da primeira pessoa do plural, como: “Consideramos 

importante ressaltar que...”. 

Em relação ao tempo verbal, deve-se usar o tempo presente quando o 

autor se refere ao próprio trabalho, aos objetivos, à conclusão etc. Se for relatar 

outros estudos, deve empregar o pretérito perfeito ou imperfeito, de acordo com 

a duração da ação descrita. Por exemplo: “O trabalho realizado por...” ou “O 

instrumento utilizado constava de...”. Em relação à fonte ortográfica a ser 

seguida, deve-se usar a Times New Roman, tamanho 12 para os textos e 14 

para os títulos de cada etapa (Ex. Introdução). 

2. Citações 

Citações são menções, no texto, de informações colhidas nas fontes 

bibliográficas, que se revelaram úteis para apoiar as ideias do autor. Podem 

assumir a forma de transcrições literais de trechos retirados da fonte ou de 

síntese de ideias da mesma. Em ambos os casos, é indispensável mencionar os 

dados necessários à identificação da fonte da citação. 

Existem várias formas de apresentar citações ao longo do texto; aqui na 

HERRERO utilizar-se-ão as normas propostas pela APA (American 

Psychological Association) as quais podem ser melhor consultadas em Regras 

Essenciais do Estilo APA (2012). Todos as orientações a seguir são com base 

neste material. 

Geralmente, cada periódico, tem um conjunto de normas a serem seguidas, 

como a Revista Eletrônica da HERRERO, que utiliza as normas de Vancouver. 
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A seguir, algumas normas resumidas para a apresentação de citações nos 

trabalhos, visando facilitar esta tarefa. 

Os exemplos abaixo auxiliam a realizar as citações na organização do 

Trabalho 

Cientifico, porém não esgotam as possibilidades de citações. Para maiores 

detalhes consulte o material anteriormente comentado, o Regras Essenciais do 

Estilo APA (2012) ou procure pela Professora Responsável pela disciplina de 

Oficinas de pesquisa para auxiliá-lo(s). 

2.1. Citação literal 

No caso de citação literal, o texto é transcrito na íntegra, colocado entre 

aspas apenas. Logo em seguida, entre parênteses, apresenta-se o sobrenome 

do autor, o ano da publicação e a página de onde o texto foi retirado, separado 

por vírgulas. Ex.: “Tornamos esse comportamento controlador mais provável, 

dispondo contingências especiais de reforço” (Skinner, 1953/1994, p. 233). Caso 

a citação literal compreenda 40 palavras ou mais, ela deve ser apresentada em 

um bloco separado e as aspas devem ser omitidas. Este bloco deve ter uma 

distância de 1,3 cm a partir da margem esquerda (no mesmo local que se faz um 

novo parágrafo) e em espaçamento simples. No final, menciona-se, entre 

parênteses, sobrenome do autor, o ano da publicação e a página. 

Ex.: 

As consequências positivas e negativas geram duas respostas 

relacionadas uma à outra de modo especial: uma resposta, a controladora, afeta 

variáveis de maneira a mudar a probabilidade da outra, a controlada. A resposta 

controladora pode manipular qualquer das variáveis das quais a resposta 

controlada é função; portanto, há muitas formas diferentes de autocontrole 

(Skinner, 1953/1994, p. 224). 

Nas citações literais, algumas partes do texto podem ser suprimidas. A 

supressão de texto é marcada por reticências entre colchetes. Ex.: “As 



 

 

 

319 

 

consequências reforçadoras geradas pelo grupo[...]conseguidas pelos membros 

se agissem separadamente” (Skinner, 1953/1994, p. 298). 

 

2.2. Citação sintetizada 

A citação sintetizada dispensa aspas e não é obrigatória a menção do 

número da página; deve, entretanto, ser seguida do sobrenome do autor e ano 

de publicação, que vêm entre parênteses. Ex.: (Skinner,1953/1994). No caso de 

autoria institucional, usar o nome da instituição em lugar do nome do autor.  Ex.: 

(Conselho Federal de Psicologia, 1998). 

 

2.3. Citações de uma mesma fonte 

É frequente fazer citações de uma mesma fonte várias vezes durante o 

texto. Caso as citações de uma mesma fonte venham uma seguida da outra, a 

primeira deve vir completa e as subsequentes podem ser referenciadas de forma 

abreviada, desde que não haja referências intercaladas de obras de outros 

autores ou de outras obras do mesmo autor. Para indicar as referências 

subsequentes, podem-se adotar várias expressões. As mais comuns são: apud 

= citado por, conforme, segundo ibidem ou ibid. = na mesma obra idem ou id. = 

igual à anterior opus citatum ou op. Cit. = obra citada Notar que todas são 

expressões latinas e que devem aparecer em itálico na citação. Ex.: (Skinner, 

op.cit. p.40) ou (Skinner, ibid. p.40) ou (Skinner, idem, p.40). 

 

2.4. Citação de citação 

Trata-se da citação de uma obra mencionada em outra publicação 

consultada, sem que a obra original tenha sido consultada. Na citação de citação, 

deve-se identificar a obra diretamente consultada da seguinte maneira: Andrade 

apud Macedo (1994) ou Andrade citado por Macedo (1994). Neste caso, o texto 

de Andrade foi consultado na obra de Macedo. Em tal citação, omite-se o ano da 
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obra que não foi diretamente consultada e menciona-se apenas o ano da obra 

efetivamente consultada. Deve-se utilizar citação dessa forma apenas quando 

não se tem como ter acesso à obra original, do contrário, o apud precisa ser 

evitado. Na seção de referências, cita-se somente a obra consultada, no caso: 

Macedo,1994. 

 

2.5. Citação de artigo de autoria múltipla: 

 Artigo com dois autores: cite os dois sobrenomes sempre que o artigo for 

referido. Exemplo: Hauer e Furtado (2010). 

 Artigo com mais de três autores: cite os sobrenomes dos autores na 

primeira referência ai artigo. Exemplo: Hauer, Furtado e Machado (2009); 

a partir da segunda referência ao artigo, utilize apenas o sobrenome do 

primeiro autor, seguido por “et al.” (sem sublinhar e com um ponto após 

al) e da data. Exemplo: Hauer et al (2009). Quando a citação for colocada 

entre parênteses, deve-se usar o “&” no lugar do “e” como no exemplo 

(Hauer, Furtado & Machado, 2009). IMPORTANTE: Na lista de 

referências deve-se sempre usar o símbolo &. 

 Em citações com seis ou mais autores, cita-se sempre o sobrenome do 

primeiro autor seguido da expressão “et al.”. 

 Em citações de vários autores a partir de uma mesma ideia ou resultado, 

deve-se obedecer à ordem alfabética de seus sobrenomes. Ex.: Hauer, 

2009; Machado, 2007.No caso de citações de autores com o mesmo 

sobrenome, indicam-se as iniciais dos prenomes abreviados. Ex.: A. J. 

Silva, 2007; D. F. Silva, 2009.No caso de trabalhos de um mesmo autor, 

com diferentes datas de publicação, citam-se o sobrenome do autor e os 

anos de publicação em ordem cronológica. Ex.: Hauer (2006,2010). 

 Em citações de trabalhos com a mesma data de publicação e mesmo 

autor, deve-se acrescentar letras minúsculas após ano da publicação. 

Ex.Furtado (2010a, 2010b). 
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 Trabalhos produzidos por grupos de autores (corporações, associações, 

agências governamentais e grupos de estudo) devem ser citados pelo 

nome do grupo por extenso, seguido do ano de publicação. Ex. (American 

Psychological Association, 2012) ou American Psychological Association, 

(2012). 

 Citação de informações obtidas através de comunicação Pessoal: 

Acrescenta-se entre parênteses, “comunicação pessoal” e a data, após a 

citação. Ex. Machado (comunicação pessoal, 10 de março de 2012) Em 

artigos em inglês: “personal comunication”. 

 Citações de obras antigas reeditadas: citar a data da publicação original, 

seguida das datas, após a citação. Ex. Pavlov (1904/1989). 

 Citação de trabalhos em publicação: Cita-se o nome dos autores seguido 

da expressão “no prelo” entre parênteses. Ex. Machado (no prelo) ou 

(Machado, no prelo). 

3. Referências 

Existem várias formas de apresentar referências; as mais utilizadas são as 

propostas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas técnicas) e pela APA 

(American Psychological Association). Apresentam-se, a seguir, as normas 

propostas pela APA. Devido às mudanças nos tipos de referências e como elas 

se apresentam (hoje temos muitos trabalhos disponibilizados digitalmente), este 

item está constantemente sendo revisto e alterado para a apresentação dos 

trabalhos. 

Na construção das referências, os autores terão entrada por ordem 

alfabética de sobrenome. Entradas múltiplas do mesmo autor obedecerão à 

ordem cronológica de publicação. Cada referência conterá o sobrenome de cada 

autor escrito por extenso (em letra maiúscula), seguido das iniciais do seu nome. 

Após a indicação do(s) autor(es), o procedimento difere quando à referência de 

livros e artigos. No caso de livros, deve ser destacado o título do livro; no caso 

de artigos, vem em destaque o nome do periódico, jornal ou outro. O destaque 

pode ser feito utilizando-se negrito, itálico, ou sublinhando-se. 
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Sugere-se, para padronização dos trabalhos apresentados a curso de 

Psicologia da Herrero, por ser a forma como a APA recomenda, deixar em itálico 

que deve vir em nas referências. 

Na digitação das referências, utiliza-se espaço 1,5. A segunda linha e as 

posteriores devem seguir a mesma margem da primeira linha (ver exemplos 

abaixo). 

Quando há várias obras de um mesmo autor, a partir da segunda obra, 

deve-se usar um traço sublinear (equivalente a seis espaços), no lugar do nome 

do autor. 

A seguir são apresentados alguns procedimentos específicos para a 

construção de referências. 

 Livros escritos em Português. Gomide, P. I. (Org.) (2010). 

Comportamento Moral: uma proposta para o desenvolvimento das 

virtudes. Curitiba: Juruá Editora. 

 Livro traduzido: Kohlemberg, R. J. & Tsai, M. (2001). Psicoterapia 

Analítica Funcional: criando relações terapêuticas e curativas.Tradução 

organizada por R. R. Kerbauy. Santo André: ESETec. (Trabalho original 

publicado em 1991). 

 Capítulo de livro: Banaco, R. A. (1997). Podemos nos beneficiar das 

descobertas da ciência do comportamento? Em R. A. Banaco (org.) Sobre 

comportamento e cognição: aspectos metodológicos e de formação em 

análise dom comportamento e terapia cognitiva, 1ª edição, p. 543-555. 

Santo André: Arbytes. 

 Tese ou dissertação não publicada: Furtado, A. L. (2004). Orientação 

Profissional para profissões não universitárias: perspectiva da análise do 

comportamento. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas. Campinas-SP. 

 Trabalho publicado em anais de congresso: Kerbauy, R. R. (1991) 

Escrever e relatar: experimento, trabalho rotineiro e caso clínico. Anais da 
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XXI R.A. de Psicologia, p. 415-425. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira 

de Psicologia. 

 Resumo de trabalho apresentado em Congresso: Furtado, A. L.(2009). 

Oficina de Sensibilização para Escolha Profissional. Atibaia, SP: 

Programa e Resumos do II Congresso Latino-Americano de Orientação 

Profissional da ABOP e IX Simpósio Brasileiro de Orientação Vocacional 

e Ocupacional, p.49. 

 Informações obtidas em mídia eletrônica: todas as referências começam 

com as mesmas informações que seriam providas para uma fonte 

impressa. Se a informação for obtida por meio da Internet ou da World 

Wide Web a informação da Web é colocada no final da referência. É 

importante usar “recuperado de” e a data porque os documentos na 

Internet podem ter o conteúdo modificado, mudar de lugar ou serem 

removidos deste endereço. Furtado, A. L. e Yoshida, E. M. P.(2010). 

Orientação profissional de pessoas com deficiências: Revisão de 

literatura (2000-2009). Rev. bras. orientac. prof [online]. Vol.11, n.1 [citado 

2012-03-28], p. 95-106. Recuperado de: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679- 

33902010000100010&lng=pt&nrm=iso, em 20/03/2012. 

 

NORMAS PARA ENTREGAR OS TRABALHOS 

Em TCCs que serão destinados à Biblioteca da Herrero, a capa é feita em 

papel cartão plastificado e o trabalho é encadernado no formato brochura. Não 

serão aceitos trabalhos encadernados em capa dura. Antes de encadernar é 

importante entrar em contato com a bibliotecária responsável para que ela 

organize a ficha catalográfica a ser inserida na contra capa do trabalho. Se ou 

trabalho passar por banca examinadora, a folha assinada pelos membros deve 

ser digitalizada e anexada logo após as capa e folha de rosto. 

Além disso, é importante que nos anexos esteja digitalizada a autorização 

do comitê de ética para a pesquisa, quando for com humanos. Os demais 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
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trabalhos destinados ao supervisor/professor são encadernados em espiral e a 

capa é impressa em papel sulfite A4 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Além do formato escrito, conforme descrito nas páginas anteriores, os 

trabalhos podem ser entregues ou apresentados nestes formatos, conforme a 

natureza doe evento: - Banner: pôster ou painel impresso para exposição física 

ou em mostras digitais de trabalhos (como fazemos na Herrero) - (Anexo 6); - 

Power Point para exposição oral do trabalho (Anexo 7) 

Ambos os formatos têm uma apresentação visual padrão do curso de 

Psicologia da Herrero que deve ser seguido à risca, sem distorções gráficas. 

Para facilitar o trabalho, os arquivos originais em branco são enviados aos 

professores e alunos no início do semestre letivo, sendo que é de 

responsabilidade de cada um armazená-los e utilizá-los em qualquer trabalho ou 

evento de natureza acadêmica e cientifica. Este padrão define a identidade visual 

de nosso curso e ajuda a fortalecer a sua divulgação para a comunidade interna 

e externa à Herrero. 

IMPORTANTE: para fazer um banner, não utilize o arquivo do Power Point 

reduzido, pois isso distorce o padrão gráfico. Use o arquivo com extensão JPG 

(que é um arquivo de imagem) ou o Corel Draw (extensão CDR), que é o formato 

utilizado por profissionais gráficos para montar o banner nas lojas de serviços 

especializados. Todos estes arquivos são fornecidos aos professores e alunos. 
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ANEXO N° 05 

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO PARA DISCIPLINA DE AEC 

- SUJEITOS VIRTUAIS-  

Apresentação 

A disciplina de Análise Experimental do Comportamento é uma disciplina comum 

aos cursos de graduação em Psicologia, geralmente ofertada nos primeiros anos da 

grade curricular dos programas. Comumente esta disciplina utiliza o laboratório 

experimental (ou laboratório operante), como recurso didático paralelo ao conteúdo 

teórico apresentado em sala de aula, objetivando que os alunos comprovem os 

princípios dos processos de aprendizagem manuseando uma caixa experimental (ou 

caixa de Skinner), junto aos sujeitos experimentais (ratos albinos, rattusnorvegicus de 

linhagem WistarouMcCowley).  

Tal prática, com animais vivos, se estende a quatro objetivos: 1) aprendizagem 

de pesquisar, usando como método o experimental; 2) permitir o desenvolvimento 

de olhar e escuta clínica, ao se responsabilizar pela observação e mudança 

comportamental em um ser vivo; 3) ao produzir resultados, acresce-se o aprendizado 

de construir relatórios de pesquisa cientifica, os quais têm toda uma formatação e 

linguagem particular;  4) construir e exercitar a necessária postura ética do 

pesquisador, na clareza de relatar qualquer que seja o dado obtido. Portanto daí se 

justifica a importância dada a ela em todos os cursos de psicologia, em todas as partes 

do mundo, trata-se, então, de uma disciplina estrutural à formação do psicólogo, pois 

forma o pesquisador e o clinico. 

Entretanto, existe um número crescente de instituições de ensino superior, de 

psicologia, que vêm utilizando de outros recursos em substituição ao laboratório 

operante, por razões diversas. Dentre esses recursos cabe destaque ao uso de 

softwares que simulam o ambiente experimental, dentre eles o Sniffy. Partindo desta 
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premissa, o presente projeto, desenvolvido pelos professores responsáveis pela 

disciplina, Dra. Marilza Mestre e Ms. Felipe Ganzert Oliveira, visa apresentar a estrutura 

necessária para a construção de um ambiente adequado para a realização das 

atividades práticas da disciplina de Análise Experimental do Comportamento, da 

Faculdade Herrero, com o objetivo de substituir o uso do laboratório operante para a 

utilização de softwares. 

 

ESPAÇO 

Laboratório de informática de Herrero, com 28 computadores. Destes serão 

utilizados 22 computadores, sendo 20 para corpo de alunos, 1 para os monitores da 

disciplina e outro de uso exclusivo do professor. 

Cabe destacar que, no dia da aula de AEC, (em ambos os semestres letivos), existe a 

necessidade de que o laboratório de informática deverá ficar de uso exclusivo para o 

curso de psicologia. 

 

MATERIAIS 

 Computadores, com Windows Vista ou superior 

Cada computador será utilizado por duplas de acadêmicos, de forma a 

possibilitar a realização dos procedimentos condizentes com a disciplina; 

Em cada computador deverá ser criado um novo “usuário”, restrito por senha de 

conhecimento exclusivo da coordenação e dos professores da disciplina. Neste 

usuário será instalado o software SNIFFY, versão 3.0, software que simula a caixa 

experimental e que permite a realização dos procedimentos associados ao 

condicionamento operante. 

 Software Sniffy 3.0 

Sniffy – The Virtual Rat (v. 3.0). 
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Alloway, T.; Wilson, G.; Graham, J. (2009). Sniffythe virtual rat Pro – Version 3.0. 

Wadsworth: CENCAGE Learning. 

 

 Pendrive 

Cada um dos procedimentos de pesquisa deverá ser gravado em pendrive para 

que nada permaneça na máquina. A responsabilidade pelo cuidado do pendrive será 

de inteira responsabilidade da dupla de alunos. 

 Prancheta 

Será utilizada 01 prancheta por número de alunos e para o professor e 

monitores, necessitando ao todo 22 pranchetas para a realização dos procedimentos. 

 Cronômetro 

Conforme a descrição da prancheta, existe a necessidade de 01 cronômetro por 

dupla. Como os procedimentos serão realizados em computadores, existe a 

possibilidade do uso de aplicativos que executem tal função de registro de tempo, 

porém os mesmos deverão ser instalados nas máquinas, no mesmo usuário onde será 

instalado o software Sniffy 3.0. 

Funcionamento da disciplina e atividade de laboratório 

Cada professor ocupará o laboratório em tempos alternados e intercalando com 

a aula teórica em sala de aula. Ou seja, um professor realizará as atividades de 

laboratório nos dois primeiros horários, enquanto que o outro professor estará em sala 

de aula trabalhando pressupostos teóricos. Após o intervalo os alunos que estavam no 

laboratório acompanham o docente para a sala de aula, enquanto que os demais se 

dirigem ao laboratório. 
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