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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

O curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora tem como missão criar 

todas as oportunidades acadêmicas necessárias, que possibilitem formar profissionais aptos a 

estruturar e desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde 

psicológica e psicossocial, tanto em nível individual quanto coletivo, dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética. Da mesma forma, o curso visa gerar todas 

as condições necessárias para formar profissionais que estejam aptos a serem empreendedores 

e líderes nas equipes de trabalho, mantendo o compromisso com a sua formação, sempre se 

http://www.jf.estacio.br/
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fundamentando em evidências científicas e acompanhando as novidades e atualizações das 

diversas práticas da Psicologia no âmbito profissional e científico. 

Para poder proporcionar todas estas oportunidades acadêmicas, de forma adequada, o 

coordenador do curso junto ao seu NDE revisarão a grade curricular e conteúdos curriculares, 

sempre que necessário, realizando alterações para adequá-los às novas demandas locais, 

buscando com que o egresso do curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

possa se inserir de maneira efetiva, ética e inovadora na realidade local, constituindo- se como 

sujeito de mudanças estruturais desta região. 

 
 
 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

Alinhados à missão do curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 

traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

A ação do curso de Psicologia é a de proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos-

práticos-científicos alinhados, com a finalidade de desenvolver o pensamento, a capacidade de 

observação, análise e síntese e competências para o exercício da psicologia como ciência e 

profissão de forma reflexiva, crítica e criativa, para que possam inserir-se e intervir no mercado 

de trabalho específico de Juiz de Fora e região com competência e ética. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora tem como objetivos 

específicos: 

 

 Exercer a Psicologia na interação com profissionais de áreas afins, possibilitando o 

trabalho em equipes multiprofissionais; 

 Avaliar os processos psicológicos e psicossociais com o intuito de contribuir na promoção 

da saúde de indivíduos, grupos, organizações e comunidades, relacionando sempre os 

referenciais teóricos – metodológicos e epistemológicos adequados às características da 

população da região;   

 Diagnosticar processos psicológicos de indivíduos, grupos e organizações, elaborando 

laudos, pareceres, relatórios técnicos, relatos científicos e outros documentos referentes 

à prática do Psicólogo;  

 Diagnosticar, planejar e intervir em processos de apoio psicossocial a grupos, segmentos 

e comunidades em situação de vulnerabilidade individual e social da região; 
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 Realizar orientações e aconselhamentos clínicos - individuais e em grupo - avaliando e 

distinguindo os fenômenos de natureza cognitiva, comportamental e afetiva, em 

diferentes contextos de Juiz de Fora e cercanias;  

 Realizar orientação, aconselhamento psicológico, psicoterapia e outras estratégias de 

intervenção nos processos individuais e grupais em diferentes contextos, visando à 

promoção da saúde mental da população da região, distinguindo os fenômenos de 

natureza social e os fenômenos de natureza psíquica, considerando os perfis 

socioculturais dos envolvidos; 

 Fazer intervenções psicossociais nas organizações, através de processos grupais, 

considerando os perfis organizacionais e socioculturais de seus membros;  

 Incentivar a realização de pesquisa e intervenção em Psicologia, consolidadas por um 

conhecimento técnico da profissão e da possibilidade de administrar e gerenciar recursos 

físicos e materiais; 

 Identificar, definir e formular questões de pesquisa e investigá-las conforme os 

referenciais metodológicos no que concerne aos procedimentos de escolha, coleta e 

análise de dados de pesquisa, divulgando os resultados de pesquisa e apresentando suas 

idéias em público;  

 Elaborar e integrar projetos interdisciplinares de prevenção e promoção da saúde em 

diferentes contextos, sendo capaz de resguardar a ética do psicólogo e seus referenciais 

teóricos consolidados e capaz de dialogar com outros campos de saber; 

  

 

 

 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

O egresso do Curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora é um 

profissional crítico, reflexivo e humanístico, capaz de desenvolver, dentro dos mais altos padrões 

de qualidade e princípios da ética, ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde 

psicológica e psicossocial em todos os seus níveis, em seus diferentes contextos de atuação. O 

egresso está apto para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas relativas aos 

múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude, diversidade, multideterminação e 

complexidade do fenômeno psicológico em interlocução com outros campos de conhecimento, 

sempre se fundamentando em evidências científicas e comprometido com a promoção dos 

direitos humanos e com o bem-estar da população da região. Para tal, o egresso deve possuir 

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

demandem investigação, análise, avaliação, prevenção e intervenção em processos psicológicos. 

O egresso deve possuir competência e habilidades para atuar no Sistema único de Saúde. 

O profissional formando pelo curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora deverá estar apto para poder atuar de forma ativa e inovadora na prevenção e a promoção 

da saúde, assim como habilitado para intervenções clínicas, evidenciando sempre o seu 

compromisso social e o respeito à diversidade, estando ciente do seu papel transformador da 

realidade.  
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Desta forma, o egresso do curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora conta com as competências e habilidades necessárias para avaliar, diagnosticar, planejar e 

intervir em problemas humanos de ordem psíquica; para coordenar e manejar processos grupais; 

para atuar inter e multiprofissionalmente; para realizar orientação, aconselhamento psicológico 

e psicoterapia; para assumir posições de liderança e para elaborar e divulgar relatos científicos, 

pareceres e laudos técnicos com responsabilidade e capacidade de reflexão crítica, apresentar e 

discutir trabalhos e idéias em público.. 

Conforme as escolhas das ênfases curriculares para a sua formação, o egresso deverá 

estar apto a atuar em diferentes contextos que envolvam processos psicológicos clínicos e de 

promoção e prevenção de saúde da região. Por tanto, o egresso deve ter capacidade de atuar em 

grupos, ter liderança, saber propor projetos e contribuir nas mais diferentes áreas dentro e fora 

do sistema de saúde; seja em unidades de atendimento básico, em unidades intermediárias ou 

hospitais como em clínicas e consultórios particulares. Isto requer do profissional uma visão 

comunitária, percebendo que, no atendimento a quem padece, deve ser levado em conta sempre 

características da cultura local. 

No trabalho em equipes multiprofissionais, estarão aptos a assumir posições de 

liderança, tendo em vista o bem estar da comunidade, administrando e gerenciando, 

propositivamente, a força de trabalho, os recursos físicos e materiais e as informações técnicas e 

científicas.  

Pretende-se, ainda, que este profissional seja cônscio da importância da educação 

continuada, bem como da sua atualização e responsabilidade social. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais. De acordo com 

as diretrizes Curriculares de 2004 do curso de Psicologia, que passam a ser complementadas 

depois pelas Diretrizes Curriculares de 2011 (Resolução CNE/CES nº 5, de 15 de março de 2011), 

o Curso de Graduação em Psicologia da instituição propõe que o aluno ao concluir o curso, deve 

apresentar as seguintes competências e habilidades gerais: 

 

• Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada 

profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

continua com as demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem 

realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios 

da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde 

não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de 

saúde, tanto a nível individual como coletivo; 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7692&Itemid=
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• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-

efetividade, da força de trabalho, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta mais apropriada a cada nova situação de 

trabalho; 

• Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não verbal e habilidades de escrita e leitura e o domínio de tecnologias de 

comunicação e informação;  

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-

estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz;  

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos 

e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

gestores, empregadores ou lideranças nas suas equipes de trabalho;  

• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, 

não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros e atuais profissionais 

 

 

 

Competências e Habilidades Específicas  

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia de NOME DA IES buscou estabelecer um 

conjunto de competências e habilidades de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Psicologia, Resolução CNE/CES nº 5, de 15 de março de 2011, e em conformidade com 

as ênfases escolhidas de Psicologia e Processos clínicos, e de Psicologia, Prevenção e Promoção 

da Saúde, apresentadas a seguir: 

 

Competências e Habilidades Gerais:  

1 – Promover ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica 

e psicossocial, seja em nível individual ou coletivo, mantendo sempre um alto padrão de 

qualidade e de ética; 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7692&Itemid=
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2 – Avaliar processos psicológicos, sistematizar estratégias de ação e escolher as 

intervenções mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

3 – Manter os princípios éticos no uso das informações confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral;  

4 – Ter aptidão para assumir posições de liderança dentro de equipes multiprofissionais, 

assim como aptidão para tomar iniciativa e gerenciar diversas equipes de forma empreendedora, 

sempre levando em consideração o bem-estar das partes envolvidas; 

 

5– Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática; 

sempre com responsabilidade e compromisso com a sua educação, assim como o treinamento 

de futuras gerações de profissionais, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica e 

profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e internacionais.  

 

Competências Básicas 

As competências requeridas do formado em Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz 

de Fora reportam-se a desempenhos e atuações requeridas que garantem ao profissional o 

domínio básico de conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes 

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

psicológicos e psicossociais e na promoção da qualidade de vida, a saber: 

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

2- analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões individual, 

coletivo, institucional e social, explicitando a dinâmica das interações entre os seus diversos 

agentes; 

3- identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, para poder diagnosticar, 

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

da população-alvo; 

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

vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos 

de pesquisa; 

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

tendo em vista a sua pertinência; 

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

diferentes contextos; 

7- realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de 

organizações; 

8- coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e 

socioculturais dos seus membros; 
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9- atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim o recomendar; 

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

interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 

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

terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos com os 

quais se depara; 

12- realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

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

profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

14- apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 

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

como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 

 

Habilidades Básicas 

      As competências básicas apontadas anteriormente devem estar apoiadas nas seguintes 

habilidades: 

1 - levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos 

e outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos;  

2 – ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área de Psicologia; 

3 – utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação 

científica; 

4 – planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em 

diferentes contextos;  

5 – analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e 

comportamentais;  

6 – descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes 

primárias de acesso a estados subjetivos; 

7 – utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e 

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

 

As duas ênfases adotadas pelo curso: Psicologia e Processos Clínicos e Psicologia e 

Processos de Prevenção e Promoção da Saúde, possibilitam que o egresso possa desempenhar 

as competências e habilidades pertinentes a  diferentes contextos e âmbitos de trabalho da 

Psicologia, que permitam  enfrentar os futuros desafios da prática profissional da Psicologia na 
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região de Juiz de Fora. Assim, podemos definir as competências e habilidades específicas para 

cada ênfase da seguinte forma: 

 

Competências e habilidades da ênfase em Psicologia e Processos Clínicos 

Com base nas disciplinas do núcleo comum, os estágios supervisionados específicos e as 

disciplinas eletivas pertinentes, a ênfase em Psicologia e Processos Clínicos visa desenvolver no 

aluno as seguintes competências e habilidades gerais:  

1 - Promover ações de reabilitação da saúde psicológica, tanto em nível individual quanto 

coletivo, bem como a realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 

princípios da ética/bioética; 

2- Tomar decisões relativas aos processos psicodiagnósticos, de aconselhamento, 

psicoterapia e outras estratégias clínicas de acordo a um referencial teórico específico, de forma 

consistente e coerente, atendendo as demandas dos envolvidos. 

3 - Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas, de maneira que toda técnica e ação deve estar fundamentada no enfoque teórico que 

a embasa. 

4 - Manter os princípios éticos no uso das informações confiadas, na interação com outros 

profissionais e o público em geral; respeitando e zelando o sigilo profissional. 

 

 

Competências e habilidades da ênfase em Psicologia e Proc. de Prevenção e Promoção da 

Saúde 

 Com base nas disciplinas do núcleo comum, os estágios supervisionados específicos e as 

disciplinas eletivas pertinentes, a ênfase de Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção de 

Saúde visa desenvolver no aluno as seguintes competências e habilidades gerais:  

Implementar ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica 

e psicossocial, tanto em nível individual quanto coletivo, bem como realizar seus serviços dentro 

dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética; 

Diagnosticar planejar e intervir em processos de apoio psicossocial a grupos, segmentos e 

comunidades em situação de vulnerabilidade individual e social; 

Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas, sempre relacionando a teoria com a prática; 

Manter os princípios éticos e ontológicos no seu exercício profissional, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral, evidenciando sempre seu compromisso com o 

bem-estar social e individual. 
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Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 
 

PSICOLOGIA - GRADUAÇÃO - 118 

 

1º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 72 0 0 72  0 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

FILOSOFIA E ÉTICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA E 
EPIDEMIOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

2º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

HISTÓRIA DA PSICOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 72 0 0 72  0 

TEORIAS E SISTEMAS PSICOLÓG. I: 
COMPORTAMENTALISMO 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

FILOSOFIA DA CIÊNCIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENT0S 
SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

NEUROANATOMOFISIOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

3º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

TEORIAS E SISTEMAS PSICOLÓGICOS II: 
PSICANÁLISE 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA DA 
SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOFISIOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

PSICOLOGIA DA PERCEPÇÃO OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

EST. SUP. BÁSICO I EM PSICOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 44 80  0 

ELETIVA INTERDISCIPLINAR A ELETIVA 
INTERDIS 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 
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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ELETIVA 
INTERDIS 

À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

GESTÃO AMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ELETIVA 
INTERDIS 

À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E 
AFRO-DESCENDENTES 

ELETIVA 
INTERDIS 

À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 
INCLUSÃO 

OPTATIVA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

4º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

TEORIAS E SISTEMAS PSICOLÓGICOS III: 
EXIST. HUMAN. 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

TEORIAS E SISTEMAS PSICOLÓGICOS IV: 
COGNITIVISMO 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DO 
COMPORTAMENTO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM E 
MEMÓRIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

 

5º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO I OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 72 22 94  0 

DESENVOLVIMENTO NA IDADE ADULTA 
E TERCEIRA IDADE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOLOGIA DA MOTIVAÇÃO E EMOÇÃO OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOLOGIA DO PENSAMENTO E DA 
LINGUAGEM 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

PSICOLOGIA SOCIAL I OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOPATOLOGIA I OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

EST. SUP. BÁSICO II EM PSICOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 44 80  0 

 

6º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO E COLETA 
DE DADOS 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

PROCESSOS GRUPAIS OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 22 58  0 

TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO II OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 72 22 94  0 

PSICOLOGIA SOCIAL II OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOPATOLOGIA II OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

CLÍNICA PSICANALÍTICA ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PSICOLOGIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 
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PSICOLOGIA E SAÚDE MENTAL ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PSICOTERAPIA BREVE ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

 

7º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

PSICODIAGNÓSTICO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

MÉTODOS DE PESQUISA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOLOGIA COMUNITÁRIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO 
TRABALHO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ESTAGIO SUPERV. ESPECÍFICO A OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 72 88 160  0 

PSICOLOGIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

SAÚDE MENTAL, SEXUALIDADE E 
QUESTÕES DE GÊNERO 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

TERAPIA COGNITIVA 
COMPORTAMENTAL 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

TERAPIA SISTÊMICA ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ELETIVA INTERDISCIPLINAR B ELETIVA 
INTERDIS 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

GESTÃO DA QUALIDADE ELETIVA 
INTERDIS 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES ELETIVA 
INTERDIS 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS I 

ELETIVA 
INTERDIS 

À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

8º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

PSICOLOGIA INSTITUCIONAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PSICOLOGIA, GESTÃO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 22 58  0 

PRODUÇÃO AVANÇADA DE TRABALHO 
ACADÊMICO I 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

PSICOLOGIA DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ESTAGIO SUPERV. ESPECÍFICO B OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 72 88 160  0 

A PSICOLOGIA COM MULHERES EM SIT. 
DE VIOLÊNCIA 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

GESTALT TERAPIA ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

NEUROPSICOLOGIA ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

SAÚDE MENTAL E PSICOLOGIA NA ERA 
DIGITAL 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

 

9º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 
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PSICOLOGIA APLICADA À ATIVIDADE 
FÍSICA E AO ESPORT 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 18 18 22 58  0 

PSICOLOGIA ESCOLAR OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOLOGIA HOSPITALAR OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PSICOLOGIA JURÍDICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ESTAGIO SUPERV. ESPECÍFICO C OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 72 88 160  0 

A PSICOLOGIA NA PREVENÇÃO DE 
SUICÍDIO 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

INTERVENÇÕES DO PSICÓLOGO NA 
COMUNIDADE 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PSICOTERAPIA COM CRIANÇAS ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

TERAPIA EXISTENCIAL E HUMANISTA ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ELETIVA INTERDISCIPLINAR C ELETIVA 
INTERDIS 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA ELETIVA 
INTERDIS 

À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

DIREITOS HUMANOS ELETIVA 
INTERDIS 

À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO ELETIVA 
INTERDIS 

À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

10º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

PRODUÇÃO AVANÇADA DE TRABALHO 
ACADÊMICO II 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

PSICOLOGIA, ÉTICA E DIREITOS 
HUMANOS 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

SAÚDE MENTAL E REDUÇÃO DE DANOS OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

SEMINÁRIOS AVANÇADOS EM 
PSICOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

ESTAGIO SUPERV. ESPECÍFICO D OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 72 88 160  0 

A PSICOLOGIA ANALÍTICA DE JUNG ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS E 
DESASTRES 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PSICOPATOLOGIA INFANTIL ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

SAÚDE COLETIVA E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

ELETIVA 
ÊNFASE 

PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

 

 

O Curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta suas 

disciplinas distribuídas em 10 semestres e tem uma carga horária total de 4104 horas-relógio (1 

hora = 60 minutos), referentes a 57 disciplinas obrigatórias, 1 (uma) disciplina optativa, 8 (oito) 

disciplinas eletivas e 80 horas de atividades complementares. Das 2.936 horas de disciplinas 

obrigatórias, 2.196 (54%) são teóricas, 630 (15%) são práticas e 810 horas (20 %) são créditos 

online. Ao estágio supervisionado são dedicadas 800 horas (19,4 %) horas, e ainda 80 horas em 

atividades extracurriculares. 
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Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

Consoante com o disposto na Resolução CNE Nº 5 de 15 de março de 2011 (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Psicologia,), as atividades de estágio estão estruturadas 

em dois níveis – básico e específico, sendo oferecidas aos alunos duas disciplinas obrigatórias de 

Estágio Supervisionado Básico e quatro disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado 

Específico.  

Para a integralização de sua formação, o acadêmico, deverá cumprir as duas disciplinas 

de Estágio Básico obrigatórias e quatro disciplinas de estágio supervisionado específico da ênfase 

escolhida.  

As disciplinas de estágio supervisionado básico em psicologia são ofertadas no 3º e 5º 

períodos: Estágio Supervisionado Básico I em Psicologia e Estágio Supervisionado Básico II em 

Psicologia. Estas disciplinas são mínimas (obrigatórias) e preparatórias para os Estágios 

Específicos, oferecidos a partir do 6º período. Cada Estágio Básico têm dois créditos de carga 

horária teórica, totalizando quatro créditos de carga horária teórica.  

O objetivo do estágio é propiciar oportunidade de reflexão crítica da realidade e de 

efetiva relação entre a teoria aprendida e a prática vivenciada da Psicologia e, com isso, aprimorar 

a formação acadêmica, adequando-a ao perfil desejado dos egressos. O aprofundamento da 

prática profissional ocorre a partir dos estágios supervisionados básicos e específicos, na medida 

em que estes são desenvolvidos em consonância com as ênfases curriculares.  

Os estágios associados ao Núcleo Comum são os Estágios Básicos, ou seja, estes 

constituem 'práticas integrativas' para o desenvolvimento das competências básicas do 

psicólogo, vinculando-se, portanto, à formação básica do psicólogo e não à específica.  

O estágio básico do curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

procura trazer a prática e o desenvolvimento de competências profissionais para momentos 

tempranos do curso, sinalizando a importância de que prática e teoria não sejam vistos como 

momentos estanques nem separados na estrutura curricular. Assim, os estágios básicos foram 

propostos como forma de tornar mais distribuída, ao longo do curso, a inserção dos alunos em 

práticas e experiências especiais da Psicologia. Pretende-se evitar a atual situação de divisão 

rígida e departamentalizada entre uma fase em que os alunos recebem informação e outra em 

que eles fazem práticas ao final do curso.  

Desta forma, o primeiro Estágio Básico é ofertado no 3° período, destacando a 

importância do estabelecimento do Rapport, as particularidades da escuta ativa e relevância do 

vínculo e das entrevistas iniciais no contato com clientes / pacientes / usuários, procurando o 

desenvolvimento das competências básicas do futuro profissional. 

As práticas integrativas a serem desenvolvidas no Estágio Supervisionado Básico 

objetivam o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no núcleo comum e se 

apoiam nos conhecimentos a ele relacionados.  
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Nesse tipo de estágio, se prevê que o aluno tenha a experiência de acompanhar ações 

de profissionais de Psicologia, no atendimento de grupos ou indivíduos, em diferentes contextos; 

coletar, analisar dados e avaliar propostas de ação; conviver com equipes multiprofissionais; 

participar de projetos de ação integrada, aprender vicariamente e também tenha a experiência 

de elaborar relatórios.    

Os Estágios Supervisionados Básicos procurarão direcionar o aluno para questões 

amplas do processo de formação do profissional psicólogo, conforme especificações a seguir: 

- Como integrar as múltiplas possibilidades de analisar o fenômeno psicológico numa 

perspectiva diagnóstica que seja mais abrangente? 

- Como estas análises podem resultar num plano de atuação profissional? 

- Como agregar a diversidade de conhecimentos obtidos a partir das teorias e técnicas 

psicológicas num contexto de ação direta e concreta de um profissional? 

- Como ampliar o contexto de atuação profissional criando novos espaços de ação para 

o psicólogo? 

Desta forma, o Estágio Básico tem como objetivo desenvolver as seguintes habilidades 

e competências:  

- Formular questões investigativas pertinentes ao campo da psicologia; 

- Realizar pesquisa bibliográfica e documental, eletrônica e impressa; 

- Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados, como protocolos 

de observação, técnicas de entrevistas, inventários e questionários, testes, entre outros; 

- Realizar observação em contextos diversos; 

- Realizar diagnósticos de problemas de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, a 

partir de diferentes contextos; 

- Realizar leituras de problemáticas diversas (psicológicas e psicossociais), nos contextos 

individual, grupal, organizacional e comunitário, além de uma leitura crítica das diferentes 

concepções de saúde embutidas nas ações nas quais o psicólogo estiver atuando; 

Nessa modalidade de estágio, o acadêmico desenvolverá uma série de atividades que 

poderão ser contempladas através do rol que se segue: 

- Observação e descrição de fenômenos psicológicos em diferentes contextos seja a 

partir de visitas supervisionadas (organizações, comunidades, escolas, creches, instituições 

diversas governamentais e não-governamentais) seja em situação de investigação de uma 

determinada problemática em Psicologia; 

- Discussões dirigidas dos fenômenos observados, destacando as diferenças 

encontradas e suas especificidades, de acordo com seus múltiplos contextos; 

- Visitas a Unidades Básicas/Centros de Saúde, Asilos, Centros de Internação Provisória 

para Adolescentes; Casas Lares, Abrigos para adolescentes em situação de risco, Centros de 

Convivência para Idosos, Juizado de Menores, a Empresas, ONGs, Escolas de ensino infantil, 
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fundamental e médio, Institutos de apoio a deficientes auditivos, visuais, entre outros, para 

analisar o trabalho do psicólogo nesses contextos como também para formular questões 

investigativas no campo da Psicologia;  

- Discussões abertas dos trabalhos desenvolvidos nos diferentes contextos descritos no 

item anterior, como uma maneira de avaliar consistência teórica, técnica e instrumental dos 

procedimentos descritos;  

- Discussões coletivas sobre os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, de forma a 

socializar experiências diferenciadas quanto aos contextos e aos problemas identificados; 

- Problematização de situações de atuação profissional, como forma de identificação de 

questões centrais para a Psicologia enquanto ciência e profissão;  

- Construção e apresentação (em forma de debates e/ou seminários), de textos 

científicos relacionados aos procedimentos de estudo desenvolvido ao longo dos estágios. 

O Estágio Supervisionado Básico I em Psicologia, com carga horária de 36 horas, tem 

por objetivos desenvolver habilidades de observação e utilização da escuta na coleta de 

informações, de forma seletiva e de intervenções verbais a partir da escuta realizada. Por sua vez, 

o Estágio Supervisionado Básico II em Psicologia, também com carga horária de 36 horas teóricas, 

objetiva inserir o aluno nas atividades laborais específicas da psicologia. Apresentar a legislação 

do estágio, rever o Código de Ética Profissional, contextualizando-o com a prática dos estagiários, 

desenvolver habilidades e competências preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Psicologia, são algumas das temáticas a serem trabalhadas.  

O Estágio Supervisionado Específico é concebido como um conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos acadêmicos para colocá-los diante de situações reais frente as quais terão 

que fazer uso dos conhecimentos adquiridos durante o Curso de Graduação. É regulamentado 

pela lei nº nº11788 de 25 de setembro de 2008. 

As disciplinas de Estágio Supervisionado Específico - Estágio Supervisionado Específico 

A, B e C e D– Cada um com carga horária equivalente a 72 horas de supervisão e 88 horas de 

estágio, totalizando com o cumprimento obrigatório de quatro destas disciplinas 640 horas. A 

supervisão é de responsabilidade de um membro do corpo docente. Para a consecução da carga 

horária de estágio, incluem-se as atividades da prática supervisionada, os plantões, as triagens e 

a elaboração de relatórios. 

Quando a opção de estágio do aluno recai na ênfase curricular de Psicologia e Processos 

clínicos, que tem como enfoque, principalmente, os modelos teóricos da Psicanálise, da Terapia 

Humanista Existencial e da Terapia Cognitivo Comportamental, a prática ocorre principalmente 

no âmbito do SPA e instituições conveniadas. 

 Quando a opção de estágio recai na ênfase curricular de Promoção e Prevenção da 

Saúde, a prática ocorre em instituições conveniadas, tais como: hospitais gerais e especializados, 

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), postos de saúde, entre outros. 

Esta prática é sempre supervisionada por um professor do SPA. 
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As atividades desenvolvidas pelos alunos nas disciplinas de Estágio Supervisionado 

Básico e Estágio Supervisionado Específico serão organizadas, orientadas e controladas através 

de um registro sistemático previsto pela equipe formada pelo coordenador do curso, 

coordenador do Serviço de Psicologia Aplicada e supervisores de estágio do curso de Psicologia, 

respeitando a singularidade e especificidade de Juiz de Fora e região e considerando o perfil e a 

demanda do público no caso dos serviços oferecidos no âmbito do Serviço de Psicologia Aplicada 

(SPA), bem como por meio de convênios com instituições de saúde. É importante ressaltar que 

as turmas das disciplinas de Estágio Supervisionado Específico são constituídas de até 08 (oito) 

alunos por professor-supervisor. 

Os critérios de avaliação dos estagiários que estão contidos no documento 

“Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado” (Anexo IV) incluem: participação nas 

supervisões, desempenho adequado nas atividades específicas do estágio escolhido, assim 

como a elaboração dos relatórios de estágios. Um relatório final será exigido ao aluno como 

requisito para aprovação nas disciplinas de Estágio, desse modo, a avaliação se dará de forma 

qualitativa em seus mais variados aspectos como atendimentos realizados e qualidade dos 

mesmos. Além disso, se faz necessário ressaltar que o aluno também é avaliado pela 

assiduidade nos atendimentos, plantões e  

O gestor da unidade e a coordenação do curso são responsáveis pelo cadastramento 

de todas as entidades conveniadas que oferecem estágio para os alunos, com destaque nas 

empresas, hospitais, instituições de ensino, unidades básicas de saúde, clínicas e associações, 

visando aproximar e integrar as atividades desenvolvidas com a Instituição. Nesse sentido, o 

curso terá convênios firmados com a diversas instituições locais para a consecução dos 

propósitos anteriores. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais da graduação em Psicologia, não há 

necessidade de Trabalho de Conclusão de Curso. Entretanto, o NDE do curso de Psicologia optou 

em solicitar uma produção científica, como critério de formação de psicólogo, na modalidade de 

artigo científico, através das disciplinas de Produção Avançada de Trabalho Acadêmico I no 9° 

período e Produção Avançada de Trabalho Acadêmico II no 10°.  

Estas disciplinas de Produção Avançada de Trabalho Acadêmico tem como objetivo: 

propiciar a autonomia intelectual,  desenvolver habilidades de planejamento e de comunicação 

técnicas; estimular a prática da pesquisa, evidenciando sua relação com a produção de 

conhecimentos; estimular a problematização de questões técnicas e éticas da área de Psicologia; 

estimular o espírito crítico e a criatividade; possibilitar a integração de conhecimentos; estimular 

a importância da interdisciplinaridade na profissão e favorecer o diálogo com a realidade da 

região, desenvolvendo novas ferramentas e técnicas que sejam pertinentes à realidade local.  

Produção Avançada de Trabalho Acadêmico I e II, desenvolvem competências em 

pesquisa e elaboração de texto acadêmico. Em Produção Avançada de Trabalho Acadêmico I o 

discente elabora projeto de pesquisa, faz a revisão bibliográfica e começa a refletir acerca de um 
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tema especifico. Em Produção Avançada de Trabalho Acadêmico II são desenvolvidas as pesquisas 

e a elaboração de um texto final em formato de artigo. 

Desta forma, pretende-se manter as orientações advindas das Diretrizes Curriculares, em 

direção ao perfil de formação proporcionando as oportunidades necessárias que permitam o 

desenvolvimento do pensamento crítico e o domínio do procedimento científico indispensáveis 

à produção do conhecimento psicológico. 

 


