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APRESENTAÇÃO 

 

O Curso de Psicologia consonante com a missão institucional da 

UNIVALE, promove a formação profissional e científica, e apresenta significativo 

impacto na construção e difusão de conhecimentos no campo da psicologia. 

Através da atuação de seus egressos o curso contribui de forma significativa 

para o desenvolvimento regional, no que concerne a promoção da saúde e 

qualidade de vida dos cidadãos. Também, prima pela melhoria das condições de 

vida e pela diversidade do ambiente e cultura.  

No curso de Psicologia da Univale o aluno estuda as interações entre os 

homens, e sua inserção no contexto histórico e social. Faz uma leitura crítica e 

ampla dos fenômenos que envolvem o ser humano, sua saúde e adoecimento 

numa perspectiva biopsicossocial e histórica. Possibilita o desenvolvimento de 

competências que permitam ao egresso intervir em diversos contextos 

planejando e executando ações de caráter preventivo, em nível individual e 

coletivo.  

Por meio de suas intervenções de extensão e estágio intenciona a 

emancipação e a capacitação de indivíduos, grupos, instituições e comunidades 

afim de promover a saúde, a qualidade de vida e a conquistarem a cidadania. 

Junto aos projetos de pesquisa, utiliza teorização e técnicas dirigidas para 

situações institucionalizadas e de campo, relacionados a temas como: trabalho, 

estudo, lazer, acessibilidade, população em situações de risco, carência, 

exclusão, violência, saúde, deficiência e enfermidades no campo psíquico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DADOS DO CURSO  

 

Nome do Curso/Habilitação: Formação em Psicologia  

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua 

Israel Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador 

Valadares/MG 

Telefone: PABx (33) 3279-5900 

Ato de Autorização (Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento): 

Autorização Decreto Federal: nº 97.584 de 20/03/1989, Reconhecimento de 

Curso: Portaria MEC nº 1848 de 30/12/1994, Renovação de Reconhecimento de 

Curso: Portaria SESu 251 de 19/06/2006; Portaria SERES nº 29 de 28/03/2012; 

Portaria SERES nº 707 de 19/12/2013. 

Modalidade do Curso: presencial 

Número de Vagas Anuais Autorizadas (Previstas): 100 

Turno (s) de Funcionamento: matutino e noturno 

Número de estudantes por turma: 50 

Regime de Matrícula: semestral 

Tempo Mínimo de Integralização: 10 semestres 

Tempo Máximo de Integralização: 16 semestres 

Carga horária do curso: 4020 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRICO 

 

O curso de Psicologia ofertado pela Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE teve início no ano 1989 com a finalidade de atender aos anseios e 

necessidades emergentes da região por esta área de atuação profissional desta 

forma se engajou na área das Ciências Humanas 

Desde seu primeiro Projeto Pedagógico teve como base os princípios e 

orientações do Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de 

Psicologia, sem perder de vista a da demanda e das necessidades regionais com 

o objetivo de elaborar o perfil do egresso correspondente a esta realidade. 

A estrutura curricular inicial foi o regime seriado semestral com duração 

do curso de 10 (dez) períodos, em 1993 o curso de Psicologia passou a fazer 

parte do Centro de Ciências Humanas (CENCIHUM). Atualmente seguindo a 

tendência de formação neste campo o Curso de Psicologia na Univale faz parte 

do Núcleo das Ciências da Saúde. 

Desde sua implantação foram realizados nos anos 1995, 2002, 2007e 

2012 alterações no Projeto Pedagógico e na matriz curricular do curso com a 

finalidade de manter Projetos Pedagógicos atualizados estes são revisados 

periodicamente afim de qualificar a prática do ensino.  

Buscando inovações e estratégias para desenvolver habilidades para o 

exercício profissional foram incluídos ao curso novos estágios curriculares por 

projetos, implantação das disciplinas de tópicos especiais, de projetos de 

extensão e atividades de pesquisa nos núcleos de pesquisa. Provendo um 

ensino diversificado, favorecendo a interdisciplinaridade, a integração e 

atualização dos conteúdos, sempre comprometido a formação e conscientização 

do egresso para o compromisso social da Psicologia.  

 

 

 

 

 



OBJETIVO 

 

O Curso de graduação em Psicologia tem como principal objetivo formar 

profissionais capacitados, por meio de subsídios teórico-práticos, para que o 

egresso seja capaz de analisar o campo de atuação e seus desafios 

contemporâneos, e intervir neste campo, considerando as necessidades sociais 

e os direitos humanos, a promoção da saúde e da qualidade de vida, no âmbito 

individual e coletivo, seja em organizações, comunidades, clínicas ou 

instituições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil definido para os egressos do curso de Psicologia compreende o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem 

continuada e por uma atuação positiva nas transformações sociais, 

especialmente no território de entorno. 

Evidencia uma atuação profissional de forma crítica e reflexiva, apto a 

intervir em diversos contextos de saúde, sociais, institucionais e organizacionais. 

Esse egresso com base nos preceitos da ética profissional, do valor humano e 

do trabalho interdisciplinar vem atuando através de competências e habilidades 

desenvolvidas a partir das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

concentradas nas ênfases ressaltadas pela DCN desse Projeto Pedagógico. 

O egresso atuará de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de Psicologia, o qual enfatiza o seguinte: atenção à saúde baseada 

nos princípios da ética e bioética; a tomada de decisões com base em evidências 

científicas; a comunicação de informações com base nos princípios éticos da 

profissão; a liderança no trabalho em equipes multiprofissionais; administração 

e o gerenciamento da força de trabalho com iniciativa e ações empreendedoras 

e, por fim, a capacidade de buscar continuamente a atualização profissional 

através da educação permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

 

As competências e habilidades do psicólogo formado pela Univale estão 

contempladas no art.4º resolução Nº 5, DE 15 de março DE 2011.E estão 

descritas em competências e habilidades básicas do Psicólogo no que tange a 

Atenção à Saúde; Tomada de Decisões; Comunicação; Liderança; 

Administração e Gerenciamento e Educação Permanente. E porconseguinte 

devem garantir ao profissional o domínio básico de conhecimentos psicológicos 

e a capacidade de utilizá-los, segundo a investigação, análise, avaliação, 

prevenção e atuação em processos psicológicos e psicossociais e na promoção 

da qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A MATRIZ CURRICULAR  

Atividades de Ensino - Aprendizagem (Disciplinas e Componentes 

Curriculares) 

Anatomia Humana                                    

Antropologia                   

Atividades complementares I 

Atividades complementares II 

Atividades Complementares III 

Atividades Complementares IV 

Atividades Complementares IX 

Atividades Complementares V 

Atividades Complementares VI 

Atividades Complementares VII 

Atividades Complementares VIII 

Atividades Complementares X 

Epidemiologia                                      

Epistemologia da Psicologia                        

Estágio Básico I 

Estágio Básico II 

Estágio Básico III 

Estágio Básico IV 

Estágio Específico A1 

Estágio Específico A2 

Estágio Específico A3 

Estágio Específico B1 

Estágio Específico B2 

Estatística                              

Ética Profissional                                 

Filosofia                            

Fisiologia Humana                                  



Fundamentos da Avaliação Psicológica                 

Grupo e Relações Humanas I                         

Grupo e Relações Humanas II                        

História da Psicologia                             

Leitura e produção de textos                         

Metodologia Científica                             

Neuropsicologia                       

Planejamento e Intervenção nas Organizações        

Processos Psicológicos Básicos I (Percepção e Memória) 

Processos Psicológicos Básicos II (Pensamento e Linguagem) 

Psicofarmacologia                                  

Psicologia Ambiental e das Emergências             

Psicologia Comunitária I                           

Psicologia Comunitária II                        

Psicologia da Família                              

Psicologia da Saúde                              

Psicologia do Desenvolvimento da Adolescência      

Psicologia do Desenvolvimento da Concepção à Pré - Adolescência 

Psicologia do desenvolvimento do Adulto ao idoso                        

Psicologia e Necessidades Especiais                

Psicologia e Políticas Públicas                   

Psicologia Escolar I                               

Psicologia Escolar II                             

Psicologia Hospitalar                              

Psicologia Institucional                           

Psicologia Jurídica                                

Psicologia Social I                                

Psicologia Social II                            

Psicologia, Organizações e Trabalho                



Psicopatologia I                                   

Psicopatologia II                               

Psicoterapia Infantil                              

Saúde Mental                                       

Seminário de Pesquisa                                

Sociologia                     

Técnicas de Avaliação Psicológica I                

Técnicas de Avaliação Psicológica II               

Teoria Cognitivo-Comportamental                    

Teorias Comportamentais da Personalidade           

Teorias e Técnicas Psicoterápicas Comportamentais I 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas Comportamentais II  

Teorias e Técnicas Psicoterápicas Existencialistas I 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas Existencialistas II 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas Psicanalíticas I 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas Psicanalíticas II 

Teorias Existencialistas e Humanistas              

Teorias Existencialistas e Humanistas da Personalidade 

Teorias Psicanalíticas                            

Teorias Psicanalíticas da Personalidade             

Tópicos Especiais em Psicologia I                   

Tópicos Especiais em Psicologia II                   

Tópicos Especiais em Psicologia III                   

Tópicos Especiais em Psicologia IV                    

Tópicos Especiais em Psicologia V                 

Tópicos Especiais em Psicologia VI                    

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4020 horas 

 



ESTÁGIO  

 

O curso de Psicologia da UNIVALE entende o Estágio como oportunidade 

de integração do estudante com o espaço de atuação, propiciando o 

desenvolvimento acadêmico e profissional. O Estágio permite ao discente o 

contato com a realidade profissional e por meio deste propicia, ao estudante, 

oportunidade de pesquisar, diagnosticar e propor alternativas de solução para 

problemas observados, com a devida orientação, direcionando-o para uma 

análise crítica e contextualizada da dinâmica da prática profissional. 

Ao realizar o estágio o aluno articula a experiência teórica com a vivência 

do trabalho, da experiência, e assim integra a estrutura curricular educacional do 

curso a um amplo projeto metodológico previamente definido e sob a orientação 

docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O acadêmico do Curso de Psicologia deverá obrigatoriamente escolher 

uma das seguintes áreas de concentração para confecção do TCC, podendo ser 

incluído no TCC a interface do tema escolhido com território: I) Psicologia e 

processos de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; II) Psicologia 

e Processos Clínicos; III) Psicologia e Processos de Gestão. 

O TCC deverá ser elaborado sob a forma de artigo científico e sua 

apresentação é obrigatória à banca avaliadora como forma de aprovação do 

aluno. Conforme Resolução CONSEPE: Nº. 006/2009, os grupos serão 

compostos de no mínimo e 3 e no máximo 5 alunos, orientados por supervisor 

que tenha conhecimento do tema proposto. 

O processo de elaboração TCC inicia em consonância com a disciplina 

Seminário de Pesquisa no 8º período  e a partir do 9º período tem 

acompanhamento sistemático de professor – orientador com apresentação do 

artigo científico à banca examinadora no 9º e ou 10º período, conforme 

cronograma elaborado e aprovado pelo NDE, colegiado e acompanhado pela 

Coordenação de Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

As atividades complementares propostas pelo Curso de Psicologia 

buscam promover a interlocução entre ensino - estágio, pesquisa, extensão, 

assim como atender aos eixos de formação propostos neste PPC e a 

interdisciplinaridade com o território. Destacam-se as seguintes atividades 

complementares realizadas pelo curso de Psicologia: Aula Inaugural, Jornada 

Acadêmica do Curso de Psicologia, Seminário Integrador, Seminário Sobre 

reflexões étnicos raciais e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos assumidos pelos docentes do curso se 

norteiam pela interação entre reflexão teórica, território de entorno, vivência 

profissional, busca da interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o 

desenvolvimento das habilidades de compreensão, análise, comparação, 

avaliação e síntese das informações, gerando autonomia para propor soluções 

baseadas em análises críticas. 

Nesse contexto, são adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos, dentre outros:  

 Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e 

contextualizadas; 

 Seminários de discussão de textos - atividade em que se trabalha, 

simultaneamente, a habilidade de leitura, compreensão e elaboração de 

textos e a expressão verbal; 

 Metodologia de estudo de caso, para o adequado desenvolvimento da 

relação teoria-prática; 

 Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o estudante a 

ser sujeito do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como 

o facilitador desse processo, favorecendo a discussão coletiva e as 

relações interpessoais; 

 Leitura coletiva de textos com posterior discussão, visando o 

desenvolvimento da capacidade de julgamento e de tomada de decisões; 

 Apresentação de trabalhos escritos (artigos científicos), visando 

desenvolver a capacidade de pesquisa e a utilização de julgados, da 

doutrina e de outras fontes do conhecimento; 

 Uso de tecnologias para a ampliação do ambiente acadêmico, por 

exemplo, por meio da utilização de blogs e do portal universitário, 

ferramenta que expande o espaço de interação entre estudantes e 

professores; 

 Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas; 

 Visitas técnicas; 

 Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 



 Oficinas Temáticas; 

 Seminário Integrador; 

 Avaliação Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

Tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem recaem 

sobre um conjunto limitado de escolhas. O Colegiado e o NDE do Curso de 

Psicologia têm se dedicado a discussões acerca da avaliação de aprendizagem 

e sugerido ao corpo docente que a avaliação seja construída de forma 

processual e qualitativa, visando uma avaliação mediadora, contínua e 

sucessiva. 

A proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos como provas escritas, apresentação de seminários, seminário 

integrador, elaboração de trabalhos, desenvolvimento de projetos, estudos 

dirigidos, atividades práticas laboratoriais e clínicas, análise e resolução de 

situações problemas, projetos interdisciplinares, trabalho de conclusão de curso, 

oficinas temáticas, relatórios de visitas técnicas, avaliação global e outros, sendo 

que a avaliação não deve se limitar à realização de provas escritas. 

A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos 

propostos na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico 

estagiário. Para tal, são propostos protocolos de avaliação específicos. O estágio 

curricular do curso de Psicologia funciona a partir de regulamento específico.  

Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o estudante entrega 

ao orientador e/ou supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido 

conforme as normas definidas no regulamento de estágio do curso. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à UNIVALE e/ou à 

instituição cedente, uma avaliação da atividade de estágio, comparando os 

resultados alcançados com os esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTENSÃO NO CURSO 

 

O Serviço de psicologia aplicada-SPA do curso de Psicologia da UNIVALE 

conta em sua estrutura física com: uma sala para o responsável técnico do SPA, 

sala para responsável pelos estágios, secretaria, recepção, sala de espera, 

almoxarifado, uma sala de dinâmica de grupo, uma sala de orientação 

profissional, nove salas para atendimento individual e três para atendimento 

infantil, sala de estudo, duas salas para supervisão de estágio e sala de 

Observação (ambiente composto de duas salas). E também é equipado com os 

materiais específicos para a prática psicológica, como: testes psicológicos, 

escalas, material lúdico para crianças, os quais são utilizados nos diversos 

serviços oferecidos pelo curso. 

Visa proporcionar a prática profissional supervisionada aos alunos do curso 

de Psicologia, que utilizam o espaço (SPA) no desenvolvimento de técnicas para 

a demonstração das possibilidades de atuação do Psicólogo na comunidade. 

O Polo Integrado de Atendimento Odontológico ao Paciente Especial- 

PAOPE é um programa do curso de Odontologia que pertence ao Núcleo da 

Saúde e está vinculado ao curso de Psicologia por ser também um campo de 

ação da extensão universitária do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PESQUISA NO CURSO   

 

O Núcleo de Pesquisa Saúde, Indivíduo e Sociedade (SAIS) foi criado e 

registrado no CNPq em 2007, tendo como coordenadora a Profa. Dra. Suely 

Maria Rodrigues e como Pesquisador/Colaborador do Curso de Psicologia Prof. 

Omar de Azevedo Ferreira. Nestes anos de existência, o núcleo vem recebendo 

através de seus projetos apoio financeiro da FAPEMIG.  

 O SAIS possui como objetivo proporcionar ao corpo docente e discente 

participantes dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Vale 

do Rio Doce, espaços de estudo, elaboração e implementação de pesquisas 

interdisciplinares relacionados à saúde e seus determinantes políticos, culturais 

e socioambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO CPA 

 

A coordenação realiza anualmente, com o apoio do NDE, uma análise 

minuciosa dos dados da Avaliação, visando levantar o maior número de 

informações possíveis como subsídios necessários e relevantes para a mudança 

de rumos com a finalidade da melhoria contínua da qualidade do Curso e da 

Instituição.  Após análise do relatório, a coordenação encaminha à CPA o 

cronograma do retorno a ser dado ao corpo docente e discente e o planejamento 

de ações a serem implementadas em função do resultado.  Para controle da 

coordenação do Curso e da CPA, o professor assina o Termo de Ciência e 

Compromisso quando do feedback de sua avaliação. Após a entrega dos 

relatórios, a CPA informa aos docentes e aos discentes que os relatórios já foram 

entregues à coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATÓRIO ESPECÍFICO 

 

Serviço de Psicologia Aplicada – SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto regional, o curso de Psicologia tem demonstrado sua 

importância e valor, por meio da formação de profissionais compromissados com 

a dignidade e liberdade humana, valorizando a convivência na diversidade e o 

respeito ao ambiente e à sustentabilidade. A inserção do curso de Psicologia na 

comunidade se consolida através das ações de ensino, pesquisa e extensão 

durante a formação acadêmica, bem como após esta formação, através de 

profissionais que atuam de forma inovadora demarcando o espaço da psicologia, 

assim como, considerando sua relevância para uma sociedade mais justa, 

solidária e cidadã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA COM O CORPO DOCENTE (ANEXO PPC) 

Nome do Docente Titulação 

Adelice Jaqueline Bicalho Mestrado 

Adriana Mara Pimentel Maia Portugal Pós-Graduação Lato Sensu 

Ana Clara Filgueiras Aubin Pós-Graduação Lato Sensu 

Ana Paula Machado Pós-Graduação Lato Sensu 

Bruna Almeida Doutorado 

Daena Cunha de Fialho Pós-Graduação Lato Sensu 

Eliene Nery Mestrado 

Líbia Monteiro Mestrado 

Omar de Azevedo Ferreira Mestrado 

Roberto Jório Filho Pós-Graduação Lato Sensu 

Solange Nunes Coelho Pós-Graduação Lato Sensu 

Tandrécia Cristina de Oliveira Mestrado 

Valéria Chequer Miranda Pós-Graduação Lato Sensu 

 

 


