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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
       O Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu aponta os princípios norteadores, os objetivos, o perfil profissional e as áreas 

de atuação do profissional egresso. Assim como ressalta aspectos envolvendo o 

corpo docente, as estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem e 

estrutura curricular flexível, passível de mudanças necessárias a serem oferecidas 

aos acadêmicos, bem como o levantamento dos recursos humanos e materiais 

disponíveis para a formação dos futuros profissionais. 

        Para a elaboração deste projeto foram utilizadas como fontes de consulta a  nº 

5, de 15 de março de 2011 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação 

em Psicologia, avaliações referentes ao curso realizadas em reuniões de colegiado 

do Curso de Graduação em Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu, em 

consonância com o PDI ✁ Plano de Desenvolvimento Institucional e com o PPI ✁ Plano 

Pedagógico Institucional, seguindo os regulamentos e regimentos internos da IEs.   

        O Projeto prevê a formação de um profissional de saúde com ênfase na 

criatividade, no raciocínio lógico e na interdisciplinaridade, garantindo a integração 

entre formação profissional e mercado de trabalho. 

            O curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem como 

objetivos, a otimização das possibilidades do ensino superior através da 

disponibilização de um currículo que atenda às necessidades da sociedade e ao 

mesmo tempo permita a ampliação do campo de atuação do profissional sendo 

imperativo formando um profissional proativo. O curso apresenta o direcionamento da 

formação do profissional Psicólogo, voltado para as DNCs de 2011, amparada pelo 

Art. 3º O Curso de Graduação em Psicologia tem, como perfil do formando 

egresso/profissional, o Psicólogo, profissional da área de Saúde, a construção e 

desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia voltada a compreensão 

dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do fenômeno 



 

 

psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais, reconhecendo 

a diversidade de perspectivas necessárias para correta compreensão do ser humano 

e incentivo à interlocução com campos de conhecimento que permitam a apreensão 

da complexidade e multideterminada do fenômeno psicológico. Ainda, visa-se a 

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

País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão e atuação em diferentes 

contextos, considerando as necessidades sociais e os direitos humanos, tendo em 

vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e 

comunidades, bem como o respeito à ética nas relações com clientes e usuários, com 

colegas, com o público e na produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e 

informações da área da Psicologia sem esquecer do continuo aprimoramento e 

capacitação profissional após a formação.  

               A elaboração deste PPC contou com a participação do corpo discente, 

docente e técnico administrativo, objetivando a construção de um projeto sólido que 

propicie a formação do Psicólogo Generalista com característica de um indivíduo 

reflexivo, competente, ético e comprometido com o desenvolvimento social, da saúde 

e humanista, devendo ser flexível o suficiente para acompanhar a constante 

transformação da sociedade. 
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1. DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 
 

 
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA (E-MEC) 
 

Código da Mantenedora: 1191   

CNPJ: 03.564.489/0001-12   

Razão Social: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A. 
Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Privado -Com fins lucrativos � Sociedade 

Mercantil ou Comercial 
CEP: 84600-904 Caixa Postal:  

UF: PR Município: União da Vitória 
Bairro: ✁✂✄ ☎✆✝✁✞✂✝ Endereço: RUA PADRE SAPORITI 

Complemento:  Nº: 717 
Telefone(s): (42) 3522-6192 Fax:  

  E-mail: murilo@uniguacu.edu.br; pi@uniguacu.edu.br  
 

 
1.2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA (E-MEC) 

 

Código da Mantida: 1927   

Nome da Mantida: FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU 
Sigla: Disponibilidade do Imóvel: Próprio 
CEP: 84600-000 Caixa Postal:  

UF: PR Município: União da Vitória 
Bairro: ✁✂✄ ☎✆✝✁✞✂✝ Endereço: RUA PADRE SAPORITI 

Complemento:  Nº: 717 
Telefone(s): (42) 3522-6192 Fax: (42) 3522-6192 

Site: www.uniguacu.edu.br E-mail: pi@uniguacu.edu.br 
Organização Acadêmica: Faculdade Categoria 

  Administrativa: 
 

  Privada com fins lucrativos  
 
 



 

 

1.3 HISTÓRICO DA MATENEDORA E DA MANTIDA 

 

A UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A., mantenedora 

das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, iniciou suas atividades ao final do ano 

de 1999. 

Após várias discussões, visitas in loco e atendimentos de diligências, foram 

credenciadas, em agosto de 2001, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

União da Vitória e a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória. 

As atividades tiveram início no segundo semestre daquele ano, com os cursos de 

graduação em Administração com habilitação em Administração Pública, 

Agronegócios e Marketing, além do curso de graduação em Sistemas de Informação. 

No início do ano de 2002, foi credenciada a Faculdade de Ciências Biológicas e da 

Saúde de União da Vitória, e então autorizados os cursos de Nutrição, Educação 

Física e Enfermagem. No mesmo ano foi autorizado o curso de Fisioterapia. Com a 

edição do decreto 3860/2001, tornou-se necessário a introdução como parte 

integrante do Projeto Institucional das Instituições de Ensino Superior, o seu 

planejamento estratégico, sintetizado no Plano de Desenvolvimento Institucional ✁ 

PDI. Assim, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória, tiveram desenvolvidos seus PDI�✁✂ ✄ ☎✁

mesmos foram anexados, no sistema SAPIENS, em 16/04/2002. 

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em 

consonância com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em 

interface permanente com o mercado global. 

Entendendo que é papel de uma boa educação preparar indivíduos para 

compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da concepção de 

sociedade como um processo complexo e inacabado, onde valores e paradigmas 

estão sendo permanentemente questionados, a instituição promove uma política de 

graduação teoricamente rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de 

sociedade e de educação. 



 

 

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos junto 

à comunidade mais carente da região, procura-se promover a criação e a execução 

de atividades acadêmicas, nas quais os conhecimentos e as atitudes essenciais à 

formação humana e profissional fossem considerados. Os projetos pedagógicos da 

Instituição são configurados num conjunto de princípios que expressam a missão de 

servir como elemento de desenvolvimento e construção do saber, criando alternativas 

de soluções para os problemas postos pela sociedade. 

Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas da 

sociedade e sejam adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, quando da elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional referente à Faculdade de Ciências Biológicas e da 

Saúde de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu em seu quadro de 

expansão a criação dos cursos de graduação em Farmácia, Serviço Social 

(autorizados no final de ano de 2003), e Odontologia para 2005. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional referente à Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu a criação do curso de 

Bacharelado em Direito para 2004. Após receber a visita da comissão de avaliadores 

para o curso de Direito e atender todas as diligências e complementos do PDI, a 

instituição aguardou pronunciamento do CNE, que se manifestou favorável à 

autorização do curso de graduação em Direito, fato que ocorreu em fevereiro de 2005. 

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre o 

Aditamento de PDI, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo com o 

Artigo 1º da referida Portaria e tendo em vista o cumprimento dos compromissos 

assumidos junto ao MEC até então, promoveu modificações, considerando a inclusão 

e exclusão de cursos. Desta forma, a solicitação do curso de graduação em 

Odontologia foi substituída, em Aditamento de PDI, pela solicitação do curso de 

graduação em Medicina Veterinária e o curso de Agronomia foi acrescentado, em PDI, 

à proposta de expansão da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (até então 

sem PDI aprovado). 

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de 

especialistas no MEC para a verificação das condições existentes para a implantação 

dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, exigindo, naquele momento, 



 

 

algumas providências para que os cursos fossem implantados. Essas providências 

foram tomadas de forma satisfatória e, em setembro de 2005, a comissão manifestou- 

se favoravelmente à oferta desses cursos. 

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no final 

do ano de 2005. Além desses cursos, também foram solicitadas as autorizações para 

os cursos de Biomedicina e de Educação Física (Bacharelado). O aditamento de PDI 

não foi realizado, conforme dispõe a portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 

2007. Os dois cursos foram autorizados no mês de dezembro de 2008. 

Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades 

mantidas; Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória (1793), 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória (1795) e Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória (1927). A unificação se deu em 

24 de dezembro de 2009, com a edição da portaria 1746, com o nome de Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu, mantendo o código INEP 1927. Por ocasião da 

solicitação dessa unificação, foi anexado ao sistema SAPIENS (sistema vigente à 

época para processos de unificação de mantidas) um Plano de Desenvolvimento 

Institucional para o período 2009/2013. Como o processo tramitou paralelamente ao 

sistema e-MEC (que na época não dispunha de ferramenta para unificação de 

mantidas), tal PDI não foi vinculado a esse sistema. Há que se considerar ainda, que 

uma das faculdades unificadas, a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de 

União da Vitória, código INEP 1927, tinha processo de recredenciamento tramitando 

no sistema e-MEC protocolado em 30 de outubro de 2007, com Conceito Institucional 

✁ CI igual 4, não concluído à época da unificação. Por entendimento da IES, esse 

processo também se aplicaria à nova faculdade, já que a unificação se daria nessa 

faculdade, extinguindo-se as demais (1793 e 1795). Entretanto, não foi este o 

entendimento da relatora do processo no CNE, que deu parecer favorável ao 

recredenciamento da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da 

Vitória, apenas, ignorando essa unificação. Após nota técnica da Secretaria de 

Educação Superior, a qual concluiu equivocadamente que a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória havia sido extinta pela referida portaria de 

unificação das mantidas, o processo de recredenciamento foi encaminhado ao CNE 

para reexame e, finalmente, foi arquivado. A conclusão desse processo foi que as 



 

 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu são uma nova IES, credenciada em 2009. 

Sendo assim, em 2012, conforme legislação em vigor, a IES teve que solicitar o 

recredenciamento da mesma, o que exigiu a elaboração de um novo PDI para o 

período 2013/2017. 

Conforme PDI inserido no sistema SAPIENS, a nova instituição (unificada) 

deveria ter solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, 

Engenharia de Produção em 2010 e Medicina em 2011. Embora essas solicitações 

estivessem previstas para esses anos, por questões de reavaliação de investimentos 

da mantenedora, dificuldades na aquisição de espaços destinados aos novos cursos, 

entre outras, a solicitação dos cursos de Psicologia e Engenharia de Produção ocorreu 

apenas em 2011. Dadas as dificuldades inerentes à autorização do curso de Medicina 

e após a realização de estudos envolvendo o corpo docente e técnico-administrativo, 

visando a elaboração do planejamento estratégico da instituição (em 2010), optou-se 

por não solicitar o mesmo, substituindo-se pela solicitação dos cursos de Engenharia 

Civil e Engenharia Mecânica, constituindo uma nova área de atuação da IES, suprindo 

a demanda por esses profissionais na região. Não houve aditamento do PDI, 

comunicando essa mudança, dado o fato de tal ferramenta não estar disponível em 

nenhum sistema eletrônico do MEC. Tais processos foram finalizados em 2013 com 

as portarias de autorização sendo divulgado em DOU, iniciando os cursos no mesmo 

ano e optando-se pela abertura do curso de Engenharia de Produção no ano seguinte 

de 2014, assim como Psicologia. Com o recredenciamento da IES sendo protocolado 

em 2012, foram previstas as ofertas dos cursos de Engenharia Elétrica, Arquitetura e 

Urbanismo, sendo estes autorizados e iniciados no ano de 2015, e também a previsão 

do curso de Medicina, ainda com as dificuldades inerentes à autorização do curso em 

atendimentos aos editais próprios/específicos para tal, onde a região não fora 

enquadrada ainda dentro dos requisitos, optou-se pela substituição do curso por 

Odontologia, processo iniciado ao final de 2017 e previsto para visita in loco no ano 

de 2018, porém, houve movimentação desde o final do ano de 2016 de uma equipe 

de trabalho para que pudessem pensar no planejamento pedagógico do curso junto 

aos mantenedores e direção da IES. 

Em paralelo aos processos de recredenciamento com transformação de 

organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário, foram abertos os 



 

 

processos de reconhecimentos para os cursos de Engenharia de Produção e 

Psicologia, a partir da conclusão de 50% e antes do atingimento de 75% da carga 

horária mínima de cada curso. Foram reconhecidos 16 dos 24 cursos oferecidos pelo 

Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

Paralelamente aos processos de recredenciamento da IES, unificação de 

mantidas e autorizações de cursos, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu 

S.A., através das faculdades mantidas, solicitou, a partir da conclusão de 50% da 

carga horária mínima de cada curso. Foram reconhecidos 16 dos 24 cursos 

oferecidos pelo Cento Universitário vale do Iguaçu. 

1.3.1 Transformação da Mantida em Centro Universitário 
 

Visando sempre o melhor do ensino superior e o compromisso com a 

sociedade, a Uniguaçu consolidou-se como centro de referência e excelência de 

ensino, pesquisa e extensão, participando ativamente do processo de 

desenvolvimento regional e se transformou em Centro Universitário. O Ministério da 

Educação (MEC) publicou no dia 25 de março, a portaria nº 660, de 22 de março de 

2019, credenciando as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu como Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a 

Instituição obteve um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). A partir 

de então, os trâmites normais que o Ministério da Educação propõe foram seguidos. 

A avaliação veio após visitas criteriosas e esta mudança dá mais autonomia para a 

Instituição. Agora, a Uniguaçu pode implantar novos cursos e lançar programas de 

pesquisa, sem a necessidade da avaliação do MEC.  

Este é mais um acontecimento com a marca Uniguaçu, o qual ficará marcado 

na história de Porto União da Vitória e será um impulsionador econômico da região, 

visando sempre o compromisso da Instituição com o Ensino pra Valer. 

Como se sabe, inicialmente, todas as instituições de ensino superior são 

cadastradas como faculdades, podem, posteriormente, solicitar o credenciamento 

como centro universitário. Para ocorrer a transformação de Faculdade para Centro 

Universitário alguns itens foram avaliados de forma criteriosa dentro dos seguintes 

critérios: corpo docente e outras funções; organização didático-pedagógica; pesquisa 

e extensão; mínimo de oito cursos reconhecidos; avaliações com notas 4 e 5; ofertar 



 

 

cursos em todas as áreas de ensino: ciências exatas, humanas, jurídicas e saúde; 

instalações físicas. 

Com a mudança, além de implantar novos cursos e ter mais autonomia, a 

Instituição necessita ter um terço do corpo docente formado por mestres ou doutores. 

Por isso, a Uniguaçu continua constantemente se aperfeiçoando e buscando 

excelência em todos os serviços prestados em seus mais diversos setores junto à 

comunidade e aos mais de 4.500 acadêmicos de circulam pela Instituição 

diariamente. 

 

1.3.2 Nova Marca da Mantida 

 

Há dezessete anos, surgia a marca de uma instituição que cresceu juntamente 

com a cidade de União da Vitória, trazendo, em sua essência, os traços da região que 

abrigou a sua sede, avizinhada ao majestoso Rio Iguaçu e permeada de montanhas, 

assim forjou-se uma marca!  

A representação das montanhas sobrepostas ao rio em formato de ferradura, 

abraçam suavemente a estrela que marca a posição exata da nossa Uniguaçu, eis 

constituição de nossa marca.  

Hoje, as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu dão lugar ao Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), os contornos das montanhas ganharam 

robustez de um azul harmônico tracejado sutilmente, refletindo-se na tonalidade do 

rio que junto à montanha amparam a Instituição, representada pela estrela ainda mais 

brilhante, reforjou-se a marca Uniguaçu! 

 

                     

O quadro a seguir resume a situação atual (maio de 2018) de cada curso:  
 CURSO  AUTORIZAÇÃO  RECONHECIMENTO  



 

 

Administração  1.701 de 01/08/2001  Portaria nº 270 de 03/04/2017,  
DOU 04/04/2017   

Agronomia  4.166 de 02/12/2005  Portaria nº135 de 01/03/2018,  
DOU 02/03/2018  

Arquitetura e 
Urbanismo  

603 de 29/10/2014  Pedido a ser realizado em 2018  

Biomedicina  1.020 de 04/12/2008  Portaria nº135 de 01/03/2018,  
DOU 02/03/2018  

Direito  543 de 22/02/2005  Portaria nº 270 de 03/04/2017,  
DOU 04/04/2017  

Educação Física 
Bacharelado  

1.019 de 04/12/2008  Portaria nº135 de 01/03/2018,  
DOU 02/03/2018  

Educação Física 
Licenciatura  

13 de 04/01/2002  Portaria nº 1.094 de 24/12/2015,  
DOU 28/12/2015  

Enfermagem  12 de 04/01/2002  Portaria nº 315 de 02/08/2011,  
DOU 03/08/2011  

Engenharia Civil  180 de 08/05/2013  Portaria nº 1.012 de 25/09/2017,  
DOU 27/09/2017  

Engenharia 
Elétrica  

536 de 25/08/2014  Pedido a ser realizado em 2018  

Engenharia de 
Produção  

152 de 02/04/2013  Em trâmite no E-MEC 
Protocolo 201714276  

Engenharia 
Mecânica  

278 de 19/12/2012  Portaria nº 577 de 09/06/2017,  
DOU 12/06/2017  

Farmácia  3.769 de 19/12/2003  01 de 06/01/2012  
Fisioterapia  2.540 de 06/09/2002  Portaria nº135 de 01/03/2018,  

DOU 02/03/2018  
Medicina 
Veterinária  

3.920 de 14/11/2005  Portaria nº135 de 01/03/2018,  
DOU 02/03/2018  

Nutrição  14 de 04/01/2002  Portaria nº135 de 01/03/2018,  
DOU 02/03/2018  

Psicologia  632 de 28/11/2013  Em trâmite no E-MEC 
Protocolo 201714278  

Serviço Social  3.770 de 12/12/2003  42 de 05/02/2014  
Sistemas de 
Informação  

1.679 de 01/08/2001  Portaria nº794 de 14/12/2016  

Recredenciamento  0257 de 18/04/2016   

Credenciamento 
em Centro 
Universitário  

Protocolo 201713918   



 

 

 

1.3.3 Missão  
Ser referência de ensino no sul do estado do Paraná e norte de Santa 

Catarina, assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento educacional e 

social da região por meio de um ensino de qualidade em diferentes áreas do 

conhecimento, integrando a pesquisa à extensão, valorizando, sobretudo, o 

compromisso social.  

1.3.4 Visão  
Consolidar-se como centro de referência e excelência de ensino, pesquisa e 

extensão, participando ativamente, do processo de desenvolvimento regional, 

transformando-se em Centro Universitário.  

1.3.5 Valores  
Autonomia, cidadania, comprometimento social, ética e respeito à diversidade. 

1.4 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO   

  O Centro Universitário Vale do Iguaçu elegeu como eixo central de suas 

diretrizes pedagógicas a aprendizagem em sua relação dialética com o ensino e que 

se orienta no desenvolvimento de valores humanistas, princípios éticos, de uma visão 

crítica da sociedade e do homem enquanto sujeito psicossocialmente constituído na 

integralidade das relações. Assim concepções pedagógicas estão alicerçadas na 

valorização da pessoa e na busca e manutenção da excelência do ensino, da 

iniciação à pesquisa, da extensão e da inovação. 

        Além disso, o Centro Universitário Vale do Iguaçu concebe que sua pedagogia 

e suas ações educativas estão parametrizadas pela educação por competências, com 

as quais se procura desenvolver, junto aos acadêmicos e docentes, o conhecimento 

e a atuação na complexidade de possíveis resoluções para problemas a serem 

analisados. 

         A proposta de ensino valoriza a prática docente reflexiva com a compreensão 

ampla e consistente da organização, do trabalho pedagógico, desde o planejamento, 

organização curricular, execução e avaliação. Nesse sentido, o educador articula 

ensino, iniciação à pesquisa e extensão na produção do conhecimento e na prática 

educativa para atuar de forma ética, profissional e com responsabilidade social. 



 

 

         O conteúdo a ser progressivamente dominado pelo aluno é aquele socialmente 

considerado necessário para a vida cidadã e para a atuação profissional numa 

determinada época, numa determinada sociedade. Inserido neste conteúdo está a 

prática de iniciação científica, conduzida pela orientação docente, e voltada à 

complementação do conhecimento teórico de sala de aula. Trata-se, portanto, de um 

conteúdo em constante transformação e que não se resume a simples informações, 

mas antes demanda uma postura aberta, crítica e reflexiva. É importante ressaltar 

que, muito além de gerar os saberes necessários para a inserção no mundo atual, o 

acesso ao conhecimento é uma possibilidade de favorecer o desenvolvimento integral 

do indivíduo, mantendo-o, inclusive, em constante contato com as inovações diárias 

da profissão escolhida. 

           Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, 

numa ação autônoma e consciente, buscar o domínio dos conteúdos necessários à 

vida cidadã e à profissionalização. Para isso, a ação pedagógica visa aproximar o 

aluno dos conteúdos necessários à sua formação através de professores capacitados 

em articular ensino, iniciação à pesquisa e extensão, além de fornecer acesso à 

tecnologia e equipamentos que facilitem a aprendizagem, por considerar-se que o 

estudante deverá aprender a se relacionar com o conhecimento de forma ativa, 

construtiva e criadora, em lugar de dominar enorme massa de conteúdo, sem reflexão 

sobre eles. 

           Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para 

o processo de ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento, a 

prática necessita ser reconhecida como atividade a partir da qual se identifica, 

questiona, teoriza e investiga os problemas emergentes no cotidiano. Lida-se com a 

realidade e dela se retira os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens 

          A concepção educacional ainda contempla como pressupostos: 

- O estabelecimento de vínculo permanente entre teoria e prática, através, 

principalmente, de atividades práticas, extensionistas e de iniciação científica; 

- O desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem aos 

educandos referenciais que promovam o conhecimento integrado e significativo, por 

meio de ações específicas dos cursos, disciplinas integradas, atividades 

extensionistas e de iniciação científica; 



 

 

- A preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o mundo do 

trabalho e enfrentar as suas novas relações oriundas das novas tecnologias, 

considerando o estudo de conteúdos que propiciem uma visão crítica e o fomento à 

participação de atividades práticas, extensionistas e complementares; 

- O desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a participação e 

o compromisso social; 

- A valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando, conhecendo-o e tornando-o referência para as diretrizes da IES, além da 

busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

- O conhecimento que valorize a redução das diferenças, da discriminação, da 

exclusão social, da pobreza, da violência, do analfabetismo, da fome, da 

desigualdade de gênero e propicie a inclusão. 

- Processo de formação em múltiplos cenários de aprendizagem com a diversificação 

de estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação; 

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula, mas tem neste espaço seu locus 

privilegiado. Compreende-se, assim, que o papel do professor é justamente o de 

mediar, intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o objeto a ser apreendido. 

 O perfil do educador deve ser caracterizado pela competência pedagógica e 

ética, que consiste na capacidade e na condição de construir e realizar a gestão de 

experiências significativas de aprendizagem, a partir de uma pedagogia 

interdisciplinar e proposições didáticas problematizadoras e investigativas acerca da 

realidade. 

Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional 

a serviço da orientação e condução do processo de aprendizagem, a partir de uma 

metodologia que favoreça a construção de sujeitos autônomos. Sua ação implica na 

compreensão de que a aprendizagem não se esgota no domínio de conteúdo a partir 

da estrita racionalidade, mas numa educação baseada/orientada nas necessidades 

práticas da vida em comunidade. 

             A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o 

pensamento a transitar continuamente entre a prática social e as teorias que a 

explicam. É um movimento de ascensão do senso comum e das primeiras e precárias 

percepções sobre o real, à uma compreensão da rica e complexa teia que compõe. 



 

 

            O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento reflexivo 

referenciado pelo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos referenciais e objetivos 

do Centro Universitário, da Legislação do MEC e do PDI. Nesse processo, visa-se 

contemplar as habilidades e competências necessárias à formação de um profissional 

capaz de intervir na realidade, ser competente e conectado ao mundo presente, 

alicerçado no passado e com vistas a prospectar um futuro mais humano e 

sustentável. A formulação do planejamento é sistematizada e materializada nos 

Planos de Ensino. 

            Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com tecnologias 

que contribuam para a construção do conhecimento, são disponibilizados aos 

acadêmicos e docentes ferramentas digitais, wireless em todos os espaços 

institucionais, projetor multimídia e telas nas salas de aula, recursos audiovisuais 

além de equipamentos para videoconferências. Também é disponibilizado o portal do 

aluno através do sistema acadêmico, bem como as ferramentas Google acadêmico e 

convênios com a Microsoft. 

            Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também são 

essenciais e devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a prática 

social e balizada pelas discussões coletivas orientadas pelo docente durante as aulas. 

A ação extensionista necessita ir além da prestação de serviços, da difusão cultural 

(eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da 

disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências). Deve 

estar voltada aos problemas sociais e procura encontrar soluções que também 

realimentem o processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade. 

            Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica e 

reflexiva, ela deve ser respaldada por uma concepção de avaliação que a tome não 

como um momento final de verificação de resultados, mas como um dos elementos 

constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A avaliação se situará como um 

instrumento fundamental para fornecer informações sobre como está se realizando o 

processo ensino-aprendizagem como um todo. Assim, é concebida como ferramenta 

e via para a construção do conhecimento e das competências em foco, é realizada 

de forma gradativa e processual, com o objetivo de contribuir para o processo de 

aprendizagem. Ocorre como um processo contínuo, sendo realizada através de 

instrumentos diversificados. Os dados por ela coletados servirão como elementos de 



 

 

reflexão para os professores, alunos e instituição. Trata-se de uma estratégia a favor 

da constante melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

           Portanto, as diretrizes pedagógicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

encerram as seguintes premissas fundamentais: 

- A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos alunos; 

- A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos considerados 

essenciais e no desenvolvimento de competências e habilidades; 

- Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em comunidade; 

- A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, se baseia na expectativa 

qualitativa e se realiza mediante processos abertos, transparentes e abrangentes; 

- A educação deve abranger a inclusão das pessoas com deficiência, a educação 

ambiental e em direitos humanos e as relações étnico-raciais e para o ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana e indígena. 

           A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência técnica, 

mas também, princípios filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão filosófica, o senso de 

justiça e responsabilidade social que concede o caráter humano a práxis, ao trabalho 

e ao agir profissional. 

           Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino-aprendizagem se 

ampliará para além do espaço de sala de aula. As atividades formativas deverão se 

articular em uma estrutura flexível e integradora composta de: 

a) Aulas regulares; inclusão de metodologias ativas e atividades pedagógicas 

supervisionadas (APS);  

b)  Práticas investigativas em ambiente social e escolar; 

c)  Práticas de laboratório e laboratório humano; 

d) Estímulo à iniciação científica; 

e)  Biblioteca com acervo bibliográfico físico e virtual consistente; 

f)  Estágio supervisionado e visitas técnicas; 

g)  Oficinas e seminários sobre temas relacionados a cada área de formação; 

h) Ações específicas visando a Responsabilidade Social; 

i)  Atividades de extensão universitária nas áreas educativas, culturais e sociais. 

 

Figura 01:  A Estrutura Administrativa do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

apresenta-se como no Organograma a seguir: 



 

 

 

 

 

                                            Figura 1 : fonte Centro Universitário Vale do Iguaçu (2019) 

 

1.4.1 Aspectos Geopolíticos e Históricos da Região 

 
1.4.1.1 Cenário Regional  

Situada na região do médio Iguaçu, entre o segundo e terceiros planaltos, na 

encosta da Serra da Esperança, União da Vitória, cidade na qual o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu se localiza, desfruta de uma geografia generosa em 

belezas naturais: montanhas e rios formam mais de 60 quedas e corredeiras.  

Este cenário tão farto em recursos naturais, foi uma das causas que provocou, 

em 1912, a separação do município de Porto União da Vitória em União da Vitória/PR 

e Porto União/SC.  

A localização, demográficas de União da Vitória é apresentada nas figuras a 

seguir:  



 

 

  
Fonte: IPARDES (2018).  

  

A estimativa populacional do município de União da Vitória, de acordo com 

IPARDES (2018) é: 

 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Os municípios que fazem limites de União da Vitória, são descritos na figura a 

seguir: 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fonte: IPARDES (2018) 

 

Os municípios que compõem a região Sudeste do Paraná e Norte de Santa 

Catarina são em sua maioria originados, no final do século XIX, pela colonização dos 

tropeiros. Com o crescimento das cidades, houve necessidade de atrair imigrantes 

estrangeiros para a produção de alimentos (poloneses, ucranianos, alemães e 

russos). Estes, além do seu saber na agricultura e pecuária, trouxeram consigo um 

vasto conhecimento no processamento, primeiramente artesanal e depois industrial, 

de madeiras. Dessa forma, a vocação madeireira na região se firmou neste período e 

a atividade, praticada há mais de cem anos, juntamente com a erva- mate e o fumo, 

passaram a mover a economia da região. Atualmente a atividade madeireira é a 

�✁✂✄☎✂�✆✝ ✄✆✁ ☎✂✞✆✞✄✁ ✞✄ ✟✄✂✠☎ ✞✆ ✡✂☛☞✁✂✆ ✄ ✌☎✁☛☎ ✟✄✂✠☎✂ ✍✆✁ ✎✏✑✄✆✁ ✞☎ ✒✎✓✆✔✓✕✖ 

Para apresentar as características da cidade e arredores no presente 

documento, utilizou-se das denominações criadas pelo IBGE para congregar diversos 

municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais: 

mesorregião e microrregião. Já o governo do estado do Paraná agrupa vários 

municípios em Núcleos Regionais de Educação (NRE), com o objetivo de desenvolver 

o ensino fundamental e médio da região. Outra forma de visualizar as influências 

locais é através dos Arranjos Produtivos Locais (APL) que reúnem empresas, 



 

 

fornecedores de insumos, prestadores de serviços, cooperativas, associações etc, 

localizadas numa mesma região, com o foco em atividades econômicas correlatas. 

 

1.4.1.2 Mesorregião do Sudeste Paranaense 

1.4.1.2.1 Geografia 

 
O município faz parte da mesorregião do Sudeste Paranaense, uma das dez 

mesorregiões do Paraná. Essa mesorregião é formada pela união de 21 municípios: 

Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, 

Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto 

Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, 

Teixeira Soares e União da Vitória. Estes municípios são agrupados em quatro 

microrregiões: Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e União da Vitória e ocupam 

uma área total de 17.009 km², assentada nas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu e 

Tibagi. 

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 

pelo IBGE em 415 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. 

Dessa forma, somando-se às principais cidades da mesorregião, algumas 

cidades vizinhas do norte catarinense, o Centro Universitário Vale do Iguaçu tem 

abrangência sobre mais de meio milhão de pessoas, conforme ilustrado no quadro a 

seguir: 

Cidades  População  
União da Vitória/PR  57.111  
Antônio Olinto/PR  7.587  

Bituruna/PR  16.627  
Caçador/SC  77.323  
Calmon/SC  3.380  

Canoinhas/SC  54.403  
Clevelândia/PR  17.250  

Cruz Machado/PR  18.907  
General Carneiro/PR  14.038  

Irati/PR  60.425  
Irineópolis/SC  11.133  
Itaiópolis/SC  21.506  

Major Vieira/SC  8.015  



 

 

Mallet/PR  13.738  
Matos Costa/SC  2.614  
Paula Freitas/PR  5.842  
Paulo Frontin/PR  7.360  

Pinhão/PR  32.322  
Porto União/SC  35.207  
Porto Vitória/PR  4.148  
Rebouças/PR  14.981  
Rio Azul/PR  15.125  

São João do Triunfo/PR  14.927  
São Mateus do Sul/PR  45.398  

Três Barras/SC  19.146  
Total População  578.513  

Fonte: IBGE, 2018.  

1.4.1.2.2 Economia    

 
Com aproximadamente 1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 

segmentos representativos que ofertaram em torno de 20.000 postos de trabalho, a 

mesorregião Sudeste Paranaense é responsável por 4% na participação do total de 

empregos do Estado. O segmento madeireiro da Mesorregião do Sudeste 

Paranaense congrega em torno de 600 empresas e conta com um efetivo aproximado 

de 14.000 empregados que representam 70% do total da mão-de-obra industrial 

ocupada na região. Ainda no setor madeireiro os três segmentos mais representativos 

em mão de obra são: lâminas e chapas de madeira (30%), desdobramento de madeira 

(20%) e celulose, papel e papelão (10%).  

A região tem uma pequena participação no total do Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) estadual, em torno de 2%. Os principais segmentos industriais representativos 

em termos de VAF são: madeireiro (55% do VAF da indústria regional), mineral (25% 

do VAF da indústria regional) e agroindustrial. Estes segmentos podem ser 

subdivididos em: lâminas e chapas de madeira, desdobramento de madeira, celulose, 

papel e papelão, embalagens de papel e papelão, extração xisto e gás natural (14% 

do VAF da indústria regional) e o segmento cerâmico (9% do VAF da indústria 

regional).   

Outrossim, de acordo com dados da prefeitura de Cruz Machado, o município 

é reconhecido nacionalmente como o maior produtor de erva-mate do Brasil. Segundo 

referências da Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria da Agricultura e do 



 

 

Abastecimento do Paraná (Seab) e Departamento de Economia Rural (Deral), 

somente em 2014 a área de plantação da erva-mate foi de seis mil hectares e a 

produção de 75 mil toneladas. Segundo informações prévias levantados, o valor 

gerado em 2014 e de 2015 ultrapassou R$ 200 milhões.   

Cabe registrar que a região também tem destaque na produção estadual de 

arroz. Essa produção abastece as diversas empresas beneficiadoras desses produtos 

na região. A pecuária abastece as agroindústrias da região que produzem embutidos 

(linguiça, o salame, o lombo defumado, a costelinha, o bacon e a linguicinha). Nestes 

últimos itens, o município de Prudentópolis é um expoente regional e estadual.  

O segmento cerâmico se destaca com uma unidade de produção de cerâmica 

branca, a INCEPA em São Mateus do Sul, e várias indústrias de cerâmica vermelha 

principalmente em Guamiranga, Imbituva e Prudentópolis, e uma empresa de 

cerâmica refratária, localizada no município de Lapa.  

Nesta região existem ainda alguns fatores que favorecem o florescimento de 

indústrias cerâmicas tais como a abundância de argilas e a produção de gás em São 

Mateus do Sul que é o combustível preferencial da indústria de cerâmica branca. 

Outro fato importante que pode atrair segmentos industriais na região, além do 

cerâmico, é que do processamento do xisto resultam rejeitos com características 

físico-químicas regulares e homogêneos que podem servir de matéria-prima para 

outros segmentos industriais.  

1.4.1.3 Microrregião de União da Vitória  

1.4.1.3.1 Geografia  

 
De acordo com as estimativas do IBGE (2018), o município de União da Vitória 

possui em torno de 57.111 habitantes, (52.735 no Censo de 2010) sendo que 94% da 

população vive em área urbana assentada na bacia do Rio Iguaçu. Apresentou em 

2010 um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M de 0,74 (IBGE, 2010) 

e PIB Per Capita de R$ 22.383,30 (IBGE, 2015).  

A primeira influência, econômica e social, do município de União da Vitória é 

sobre os municípios que formam a denominada microrregião de União da Vitória (uma 

das microrregiões da mesorregião do Sudeste Paranaense). A população da 

microrregião de União da Vitória foi estimada em 2009 pelo IBGE em 122 mil 



 

 

habitantes e está dividida em sete municípios: Bituruna; Cruz Machado; General 

Carneiro; Paula Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; União da Vitória.  

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 

pelo IBGE em 415 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. Esta Mesorregião 

conta, com aproximadamente 1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 

segmentos representativos que ofertaram em torno de 20.000 postos de trabalho, 

correspondendo a 4% na participação do total de empregos industriais do Estado. O 

segmento madeireiro da Mesorregião do Sudeste Paranaense congrega em torno de 

600 empresas e conta com um efetivo aproximado de 14.000 empregados que 

representam 70% do total da mão-de-obra industrial ocupada na região. Ainda no 

setor madeireiro os três segmentos mais representativos em mão de obra são: 

lâminas e chapas de madeira (30%), desdobramento de madeira (20%) e celulose, 

papel e papelão (10%).  

União da Vitória também tem influência sobre o desenvolvimento das 

microrregiões limítrofes, principalmente sobre os municípios menos desenvolvidos 

situados nas microrregiões de Guarapuava, Irati, Palmas, São Mateus do Sul, 

Joaçaba (SC) e Canoinhas (SC). A influência sobre o estado de SC ocorre 

principalmente na microrregião de Canoinhas, uma das microrregiões mis pobres do 

Estado de Santa Catarina (243.782 habitantes- IBGE 2010). Esta microrregião está 

dividida em doze municípios sendo que os três maiores são:  

Mafra (52.912 habitantes), Canoinhas (52.765 habitantes) e Porto União (33.493 

habitantes). A economia da microrregião de Canoinhas não possui uma atividade de 

grande valor agregado, as que mais se destacam são: a produção de grãos, o setor 

madeireiro, o setor de serviços e a atividade dos frigoríficos em Itaiópolis, Canoinhas 

e Mafra.  

1.4.1.3.2 Economia  

 
O potencial econômico do município gira em torno da indústria da madeira, 

madeira plástica, celulose, comércio e prestação de serviços. A base da indústria do 

município de União da Vitória é a madeira, com grandes complexos industriais deste 

ramo, tais como a laminação e compensados, serrarias, móveis, esquadrias e 



 

 

papelão, além da inovação em tecnologia em reaproveitamento de resíduos 

industriais, sendo modelo no país e fora dele, na produção de madeira plástica.   

O Produto Interno Bruto a preços correntes, em 2015 segundo o IBGE, foi de 

R$ 1.259.396.000,00 o que leva ao per capita de R$ 22.383,00.   

Por sua vez, está distribuída nos estabelecimentos que constam no quadro a 
seguir, indicando o número de estabelecimentos e empregos no município.  

 
Atividades Econômicas  Estabelecimentos  Empregos  

Indústria  219  4212  
Extração de minerais  9  220  

Transformação  208  3833  
Produtos minerais não metálicos  16  74  

Metalúrgica  16  99  
Mecânica  8  46  

Material elétrico e de comunicações  4  65  
Material de transporte  2  15  

Madeira e do mobiliário  78  2211  
Papel, papelão, editorial e gráfica  13  404  

rracha, fumo, couros, peles e produtos 
similares e indústria diversa  

12  189  

Química, de produtos farmacêuticos, 
veterinários, de perfumaria, sabões, 

velas e  
matérias plásticas  

20  487  

Têxtil, do vestuário e artefatos de 
tecidos  

5  20  

Calçados  0  0  
Produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico  
34  223  

Serviços industriais de utilidade pública  2  159  
Construção civil  76  345  

Comércio  668  3593  
Comércio varejista  623  3338  

Comércio atacadista  45  255  
Serviços  539  4644  

Instituições de crédito, seguros e de 
capitalização  

16  116  

Administradoras de imóveis, valores 
imobiliários, serviços técnicos 
profissionais, auxiliar de atividade 
econômica  

144  558  

Transporte e comunicações  87  471  



 

 

Serviços de alojamento, alimentação, 
reparo, manutenção, radiodifusão e 

televisão  
174  796  

Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários  

90  556  

Ensino  24  691  
Administração pública direta e indireta  4  1456  

Agropecuária (agricultura, silvicultura, 
criação de animais, extração vegetal e 
pesca)  

86  350  

Atividade não especificada ou 
classificada  

0  0  

Total  1.588  13.144  
Fonte: MTE/RAIS, 2017.  

Sabe-se que a maior parte dos produtos comercializados no comércio de União 

da Vitória e microrregião, assim como em qualquer outro comércio, provém de 

processos industriais. Dessa forma, pode-se dizer que, indiretamente, pelo menos 

36% da PEA de União da Vitória depende da indústria para sustentar-se.  

Tal fato fica ainda mais evidente quando comparam-se os índices do VAF 

(Valor Adicionado Fiscal) - indicador econômico - contábil utilizado para calcular o 

índice de participação municipal no repasse de receita do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) aos municípios - dos principais ramos de atividades do 

município.   

1.4.1.3.3 Educação  

 
A cidade de União da Vitória é um centro educacional de ensino superior, 

atraindo estudantes de vários municípios da região sul do Paraná e norte de Santa 

Catarina, que moram e trabalham em média de até 150 km. Alguns estudantes 

originados de cidades mais distantes passam a morar em União da Vitória.   

No quadro a seguir constam as principais cidades que exportam alunos o 

Centro Universitário Vale do Iguaçu. O quadro dispõe do período letivo  - 2019-1:   

 

Antônio Olinto - 2019-1 

Psicologia 1N 2 



 

 

Psicologia 3N 1 

Total de alunos na cidade                                     3 

Bela Vista da Caroba - 2019-1 

Psicologia 3N 1 

Total de alunos na cidade                                     1 

Bela Vista do Toldo - 2019-1 

Psicologia 9N 1 

Total de alunos na cidade                                     1 

Bituruna - 2019-1 

Psicologia 1N  6 

Psicologia 5N 3 

Total de alunos na cidade                                     9 

Canoinhas - 2019-1 

Psicologia 1N 4 

Psicologia 5N 1 

Psicologia 7N 1 

Psicologia 9N 3 

Psicologia N3 4 

Total de alunos na cidade                                     13 

Cruz Machado - 2019-1 

Psicologia 1N 2 

Psicologia 3N 2 

Psicologia 5N 3 

Psicologia 7N 4 

Psicologia 9N 3 

Psicologia N3 3 

Total de alunos na cidade                                     17 

General Carneiro - 2019-1 

Psicologia 1N 1 

Psicologia 3N 1 

Psicologia 5N 3 

Total de Alunos na cidade                                    5 

Irati - 2019-1 



 

 

Psicologia 5N 1 

Psicologia 7N 1 

Total de Alunos na cidade                                    2 

Irineópolis - 2019-1 

Psicologia 1N 1 

Psicologia 5N 3 

Psicologia 7N 1 

Psicologia N3 1 

Total de Alunos na cidade                                    6 

Major Vieira - 2019-1 

Psicologia 9N 1 

Total de Alunos na cidade                                    1 

Mallet - 2019-1 

Psicologia 1N 2 

Psicologia 3N 2 

Psicologia 5N 2 

Psicologia 7N 1 

Psicologia 9N 4 

Total de alunos na cidade                                     11 

Matos Costa - 2019-1 

Psicologia 9N 1 

Total de alunos na cidade                                     1 

Palmas - 2019-1 

Psicologia 3N 2 

Psicologia N3 1 

Total de alunos na cidade                                     3 

Pato Branco  - 2019-1 

Psicologia 3N 1 

Total de alunos na cidade                                     1 

Paula Freitas - 2019-1 

Psicologia 5N 1 

Psicologia 7N 2 

Psicologia 9N 1 



 

 

Total de alunos na cidade                                     4 

Paulo Frontin- 2019-1 

Psicologia 3N 1 

Psicologia 7N 1 

Psicologia 9N 1 

Total de alunos na cidade                                     3 

Ponta Grossa - 2019-1 

Psicologia 5N 1 

Total de alunos na cidade                                     1 

Porto União - 2019-1 

Psicologia 1N 7 

Psicologia 3N 1 

Psicologia 5N 8 

Psicologia 7N 13 

Psicologia 9N 9 

Psicologia N3 4 

Total de alunos na cidade                                     42 

Porto Vitória - 2019-1 

Psicologia 1N 1 

Psicologia 3N 1 

Psicologia 5N 1 

Psicologia N3 2 

Total de alunos na cidade                                     5 

Rebouças - 2019-1 

Psicologia 1N 1 

Psicologia 3N 1 

Psicologia 7N 1 

Psicologia N3 1 

Total de alunos na cidade                                      4 

Rio Azul - 2019-1 

Psicologia 7N 1 

Psicologia 9N 1 

Total de alunos na cidade                                      4 



 

 

São João do Triunfo  - 2019-1 

Psicologia 1N 2 

Psicologia 5N 2 

Psicologia 9N 1 

Psicologia N3 2 

Total de alunos na cidade                                      7 

São Mateus do Sul - 2019-1 

Psicologia 1N 5 

Psicologia 3N 4 

Psicologia 5N 2 

Psicologia 9N 4 

Psicologia N3 1 

Total de alunos na cidade                                      16 

Timbó Grande - 2019-1 

Psicologia 3N 1 

Total de alunos na cidade                                      1 

Três Barras - 2019-1 

Psicologia 1N 2 

Psicologia N3 1 

Psicologia 5N 1 

Psicologia 9N 1 

Total de alunos na cidade                                      5 

União da Vitória - 2019-1 

Psicologia 1N 12 

Psicologia 3N 11 

Psicologia 5N 22 

Psicologia 7N 14 

Psicologia 9N 14 

Psicologia N3 10 

Total de alunos na cidade                                      83 

TOTAL GERAL DE ALUNO � 2019/1 249 

                 Fonte: Secretaria Acadêmica (junho,2019) 

 
   



 

 

  

Fica claro que a IES, Centro Universitário Vale do Iguaçu é a maior responsável 

pelo atendimento na Educação Superior na cidade, uma vez que, pelos dados do 

Censo do INEP, a única IES particular na cidade de União da Vitória que seja 

presencial, é o Centro Universitário Vale do Iguaçu, a Municipal sendo o Centro 

Universitário de União da Vitória ✁ UNIUV e a Estadual sendo a Universidade do 

Estado do Paraná ✁ UNESPAR ✁ Campus de União da Vitória.   

A IES tem participação direta em 61,8% entre os alunos matriculados na 

educação superior presencial e 54,9% dos concluintes, levando em conta a diferença 

entre matriculados e concluintes de 6,9%, percebe-se que há um crescimento pela 

escolha do Centro Universitário Vale do Iguaçu para cursar uma graduação no Ensino 

Superior, o que reflete aos bons resultados de avaliações junto aos reconhecimentos 

dos cursos e da própria IES junto ao INEP/MEC, além da inserção no mercado de 

trabalho ser um destaque sobre a preparação do egresso para assumir suas 

responsabilidades, o que pode ser comprovado através de relatórios de 

acompanhamento de egresso institucionalizado pela IES e apropriado pelos cursos 

através de estudos realizados pelos NDEs com o suporte da CPA, tudo conforme 

regimento interno do programa de acompanhamento de egressos da IES.  

O Centro Universitário Vale do Iguaçu tem como principais mecanismos de 

inserção regional o ensino de graduação, pós-graduação, iniciação científica, 

extensão e a prestação de serviços à sociedade, constantemente alinhados às 

demandas regionais e preocupados com o desenvolvimento local. A consolidação dos 

programas de graduação e pós-graduação por meio de investimentos na 

infraestrutura, em pessoas e recursos financeiros, bem como na ampliação do 

programa financiamento institucional da graduação tem contribuído de maneira 

efetiva para fortalecer continuamente as ações institucionais.  

Outrossim, a Instituição realiza diversos convênios com empresas e 

instituições públicas e privadas para fomentar estágios, extensão e projetos de 

iniciação científica. A Extensão Universitária é também elemento fundamental no 

processo de inserção regional da IES. A Extensão socializa e desenvolve a produção 

de conhecimentos, buscando a interação entre a comunidade acadêmica e a 

comunidade externa, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e 

econômico da região.  



 

 

Entendendo como inserção todas as atividades resultantes dos esforços da 

instituição em benefício da sociedade, tem-se que a melhor forma de se verificar a 

ocorrência desta inserção é através dos resultados atingidos. Ao longo de décadas a 

cidade de União da Vitória se caracterizou pela exportação de estudantes 

universitários, e consequentemente de mão-de-obra qualificada, para grandes 

centros. Este fluxo migratório defasava a competitividade do município na atração de 

novas empresas.  

Com a implantação da IES e o desenvolvimento constante das instituições de 

ensino superior, nos últimos 18 anos, a cidade mudou de status perante o cenário 

estadual, passando a ser importadora de acadêmicos e produtora de mão-de-obra 

especializada. As Instituições de Ensino Superior proveem à região potencial para 

atração de investimentos, pois empresas procuram se instalar em cidades que 

forneçam mão-de-obra especializada para suas atividades, uma vez que não querem 

✆✁☎✆✁ ☎☎✑ ☎ ☎✓✁☛☎ ✞✄ ✍✂✑�☎✁☛✆✁✕ ✓✑ �✁☎�✂✁✁✂☎✄✆✝✂ �✆☛☎ ✁✓✄ ✂✑�✝✂☎✆ ✄✑ ✁✆✝✂✁✂☎✁ �☎✁✆ ✞✆

realidade do mercado, adaptação cultural para toda família, emprego para o cônjuge, 

escola para os filhos, sem contar que mesmo após todo este trabalho o profissional 

pode desistir e voltar para sua terra natal.  

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, desde a sua instalação como Faculdade 

na cidade de União da Vitória, já ofertou 19 Cursos de Graduação com turmas 

formadas, totalizando aproximadamente 5000 Egressos lançados ao mercado de 

trabalho da cidade e da região, fomentando o crescimento regional nas diversas áreas 

de atuação da instituição.  

1.4.2 Arranjo Local da Saúde no Município de União Da Vitória  

 
1.4.2.1 Estrutura de Saúde   

O município de União da Vitória não possui hospitais públicos, possui, hospitais 

privados e filantrópicos, com leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 

conta com a seguinte rede de atendimento:  

a) Associação de Proteção a Maternidade e Infância (APMI): 

Especialidades: cirurgia   geral, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, 

ortopedia, traumatologia e urologia, neurologia. UTI geral, neonatal e de gestação de 



 

 

alto risco. Conta com 72 leitos gerais, 10 leitos para UTI neonatal, 5 leitos de UTI 

pediátricos E 4 em UTI intermediária. 5 leitos de UTI geral.  

b) Hospital Regional São Camilo: Especialidades: Cirurgia geral, 

obstetrícia,  pediatria, otorrinolaringologia, neurocirurgia, gastrenterologia, 

oftalmologia, ginecologia, ortopedia, cirurgia torácica, cardiologia, neurologia, 

psiquiatria, nefrologia e hemodiálise.  

Conta com 61 leitos gerais e 7 leitos de UTI geral.  

c) Clínica Psiquiátrica Dr. Warrib Motta: Especialidades: Tratamento de 

reabilitação para etilistas, dependentes químicos e pessoas portadoras de 

psicopatologias.  

d) Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (CISVALE): 

composto por 9 municípios que pagam taxas por habitantes das consultas 

especializadas. Conta com médicos das seguintes especialidades: cirurgia geral, 

cirurgia plástica, endocrinologia, neurologia, dermatologia, cardiologia, tisiologia, 

oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia, urologia, ortopedia, psiquiatria, 

ginecologia e obstetrícia, incluindo atendimento de gestantes de alto risco, 

atendimento do programa de HIV/AIDS.   

e) Hospital de Caridade São Braz (em Porto União ✁ SC): com 99 leitos e 

08 leitos de UTI geral, e clínica de oncologia que atende toda a região.  

Segundo relatório do IPARDES (2017) de União da Vitória, tem resultado 

quantitativo de diversos dados sobre a saúde da cidade. Tem-se que a atenção básica 

à saúde para crianças menores de 2 anos, com último dado colhido em 2015, foram 

pesadas 7.611 crianças, no qual mostrou-se desnutridas 14, com 0,18% de 

desnutrição na amostra. O que por si está justificando a atuação e necessidade do 

Enfermeiro, Farmacêutico e Psicólogo no campo de atuação.  

O número de estabelecimentos de saúde segundo a esfera jurídica, citando 

fonte MS/CNES, em 2017 são: 29 de administração pública, 75 entidades 

empresariais, 06 entidades sem fins lucrativos e 74 pessoas jurídicas, totalizando 184 

estabelecimentos.  

Ainda sobre o tipo de estabelecimentos, tem-se a descrição de: 01 academia 

de saúde, 1 Centro de atenção psicossocial (CAPS), 12 centros de saúde/unidade 

básica, 3 clínicas especializadas/ambulatórios especializados, 117 consultórios, 2 



 

 

hospitais gerais, 15 policlínicas, 9 postos de saúde, 1 unidade de pronto atendimento 

(UPA), 15 unidades de serviços de apoio de diagnose e terapia, 1 unidade móvel de 

nível pré-hospitalar ✁ urgência/emergência e 7 de demais tipos, sendo esta a 

distribuição dos 184 estabelecimentos.   

Sobre o número de leitos hospitalares existentes, o MS/CNES tem no relatório 

como distribuição: 26 cirúrgicos, sendo 13 do SUS e 13 não SUS; 58 clínicos, sendo 

39 SUS e 19 não SUS; 22 obstétricos, sendo 13 SUS e 09 não SUS; 16 pediátricos, 

sendo 8 SUS e 8 não SUS; 96 outras especialidades, sendo 33 SUS e 63 não SUS. 

218 leitos no total, sendo 106 SUS e 112 não SUS.  

1.4.2.2 Estrutura da Secretaria de Saúde do município de União da Vitória  

 A Secretaria de Saúde é responsável pela programação, elaboração, e execução  da 

política de saúde do município. Desenvolvendo ações de vigilância  epidemiológica, 

sanitária, e nutricional, de orientação alimentar e de saúde do trabalhador, saúde da 

mulher, da criança, do adolescente, da pessoa idosa, promovendo  campanhas de 

esclarecimento objetivando a preservação   da saúde da população e do cidadão.         

A Secretaria é composta por onze equipes do Programa Estratégia de Saúde 

✞✆ �✆✑✁✝✂✆✂ ✁✄✄✞☎ ✄✝✆✁ ✞✂✁☛✁✂✂✓✁✞✆✁ ✄☎✁ ✂✆✂✁✁☎✁✄ ☎✂✑✄✂✁✆✂ ✆✂☎ ✝�✞✁✄✂✆✂ ✆☎☎✂☎✂ ✟✆✝✄☛✄✂

São Brás, Sagrada Família, São Sebastião, Conjuntos, Cristo Rei, Josmar Babi e São 

Bernardo . Conta com uma equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

duas Unidades de Saúde no interior (São Domingos e Rio Vermelho), uma Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA 24h), um centro de Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica,  

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), Assistência Farmacêutica, Tratamento 

Fora de Domicilio, Agendamento de consultas e exames especializados e pela equipe 

de Saúde Bucal.  

A ESF proporciona cobertura há 60,41% da população do município e as 

equipes estão organizadas nos bairros: Limeira e Bela Vista, Rocio, São Braz, 

Conjuntos, Salete e Sagrada Família o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) está distribuído nos bairros: São Sebastião, Ouro Verde, Navegantes, Ponte 

Nova, São Joaquim, São Bernardo, São Gabriel, São Basílio Magno e Cristo Rei 

(PMUVA, 2017). Nestas localidades, os usuários, recebem atendimento médico em 



 

 

horários pré-estabelecidos e quando fora do horário da permanência do médico, é 

preciso que o usuário se dirija à UPA.  

 

1.4.2.3 Quantitativo de profissionais de Psicologia no Brasil   

De acordo com informações obtidas no site do Conselho Federal de Psicologia 

o quantitativo de profissionais psicólogos hoje no país, englobando todas as 

categorias no contexto do Brasil, segue-se de acordo com a figura a seguir: 

 

 

Fonte: http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/ ultimo acesso em 07/06/19 as 14:51h. 

 

Ressalta-se que os dados relacionados, na figura, foram atualizados na data 

de 03/06/2019, conforme mencionado no site na data da busca.  

Já, o número geral de psicólogos cadastrados na Regional 8 ✁ Pr soma-

se em 20.012 psicólogos (as), e para a regional 12 ✁ SC, soma-se 13.509 

psicólogos (as) conforme imagens abaixo. 



 

 

 

  Fonte: http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/ ultimo acesso em 07/06/19 as 

14:51h. 

 Ainda, conforme dados informados pelo psicólogo representante da 

setorial da região sudeste onde encontra-se União da Vitória, o quantitativo de 

psicólogos inscritos para a região onde encontra-se o Centro Universitário Vale 

do Iguaçu segue-se como o quadro abaixo:  

Quantitativo de Psicólogos 

Inscritos onde encontra-se União 

da Vitória 

Quantitativo de Psicólogos 

Inscritos em União da Vitória 

238 psicólogos 102 psicólogos 

Dados ofertados pelo Representante da Setorial de União da Vitória em 26/06/2016 

         O interesse desta IES e deste curso de Psicologia e, no entanto, ofertar ao 

mercado regional local um profissional psicólogo generalista, que possa intervir 

nos diversos segmentos que a população vem apresentando necessidade, não 

somente a clínica psicológica.  

A presença do curso de PSICOLOGIA na região contribui com instituições 

filantrópicas, públicas e privadas que acolhem trabalhos técnico-acadêmicos, 

tanto de alunos como docentes, demonstrando a riqueza da inserção profissional 

em momentos de discussão nas conferências municipais de saúde, de 

elaboração de projetos de saúde e PSICOEMOCIONAL E DE SAUDE MENTAL, 





 

 

Superior (SINAES). O plano foi implementado em 2003 e em 2005 foi reformulado de 

acordo com os princípios do SINAES.  

A CPA é uma instância com autonomia assegurada pela Lei nº 10.861/2004 e 

pelo seu Regulamento próprio.  

O foco da CPA é o processo de avaliação que abrange toda a realidade 

institucional, considerando-se as diferentes dimensões institucionais que constituem 

um todo orgânico expresso no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI).  

A CPA tem mandato de dois anos. Segundo o documento de criação, 

disponibilizado na página da CPA (www.uniguacu.edu.br/cpa), a avaliação 

permanente de todas as atividades desenvolvidas pela IES, sejam estas realizadas 

pelos docentes, discentes ou técnico administrativos, emerge como uma atividade de 

corresponsabilidade. Uma ação pedagógica integrada, que contribuirá para o 

redirecionamento das ações desenvolvidas por todos, na intenção de minimizar 

fragilidades e descobrir potencialidades.  

A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e atuação 

da coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, instalações, serviços e 

pessoal técnico de apoio, condições de ensino, envolvimento da IES com a 

comunidade, cumprimento do regimento e as propostas PDI, PPI e PPC. As 

informações obtidas na auto avaliação institucional são empregadas para melhoria 

das condições dos serviços ofertados, orientação das coordenações dos cursos e 

docentes quanto à condução do processo ensino-aprendizagem, bem como balizam 

importantes decis�✄✁ ☎☎✑☎ ✑✄✝✁☎✁✂✆ ✞☎✁ ✌✝✒✂ ✌✌✒ ✄ ✌✌✂�✁✖ ✄ ☎☎✄☎✓✄☛☎ ✞✄

informações da auto avaliação é suplementado por avaliações de acadêmicos em 

reuniões de colegiado.           

 Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e externa 

por intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é atuante e 

promove a interlocução entre os atores da comunidade acadêmica.   

 Na perspectiva da avaliação do processo didático pedagógico a CPA busca 

ferramentas para análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, 

profundidade e abrangência, contribuindo na elaboração de uma política para o 

ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 



 

 

operacionalização, incluindo os procedimentos para estímulo à produção  acadêmica, 

de monitoria e demais modalidades, respeitando os Regulamentos da IES.       

Anualmente, a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os 

períodos de todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O evento 

assumiu o nome de Dia e Noite de Avaliação (DNA) e, a partir dos resultados obtidos, 

é possível aferir de forma diagnóstica o desempenho de cada um dos períodos em 

que o aluno se encontra. O DNA tornou-se importante ferramenta na gestão da 

qualidade do ensino uma vez que, aos moldes do Exame Nacional do Desempenho 

dos Estudantes (ENADE), permite descobrir potencialidades e vulnerabilidades em 

cada um dos cursos analisados, possibilitando assim a cada um dos coordenadores 

estabelecer estratégias e atitudes capazes de reorganizar a rotina didático-

pedagógica no interesse de aumentar a eficácia do processo.  

As questões de prova são elaboradas pelos docentes de cada curso da IES 

contemplando todas as disciplinas da matriz curricular do curso de Psicologia, 

divididas entre questões de conhecimento geral e específico, discursivas e objetivas 

elaboradas com o método teoria de resposta ao item (TRI). As questões têm o 

seguinte grau de dificuldade: fáceis (50%); médias (25%); e difíceis (25%) a partir de 

uma matriz de prova elaborada pelo colegiado de curso. O simulado acontece uma 

vez ao ano, no mês de maio, portanto no 1o semestre e envolve todos os cursos da 

IES.   

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para a 

verificação das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e conteúdo se 



 

 

for necessário. Os resultados são apresentados a todos os acadêmicos em seminário 

realizado no auditório da IES no segundo semestre letivo de cada ano.  

 

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA  

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO (E-MEC)   

 

2.2 CONTEXTO EDUCACIONAL E OBJETIVOS DO CURSO 

O Curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu foi concebido em 

função de necessidades da sociedade paranaense, em especial a Região Sul do 

Paraná e Norte de Santa Catarina, necessidades estas ligadas a realidade regional 

que historicamente fomentou-se numa economia extrativista da madeira, a qual 

entrou em declínio nas últimas décadas, deixando como herança uma diversidade 

multirracial, uma população migrante sem alternativa socioeconômica e uma limitação 

histórica para o estabelecimento de um desenvolvimento sustentável. 

A proposta de implantação do Curso de Graduação em Psicologia do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu é resultado de um longo debate e discussões que se 



 

 

desenvolve desde 2008, quando foi elaborado o PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional), vigência 2009/2013. 

A formação de psicólogos em cursos de graduação teve seu início oficial no 

Brasil em 27 de agosto de 1962, quando a profissão foi reconhecida pela lei Nº 4.119, 

que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a Profissão de 

psicólogo. No decreto-Lei n.53.464, de 21 de janeiro de 1964, regulamentou a Lei n  

4.119/62, que versa sobre o exercício profissional  do psicólogo e sua formação, 

concessão de diplomas e outras disposições legais. A legislação que regulamenta a 

Psicologia procedeu no intuito de orientar um padrão de conduta para o exercício da 

profissão.  

O projeto do Curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu está 

baseado fundamentado nas Diretrizes Curriculares da Psicologia, instituídas pelo 

Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Superior através da 

Resolução nº 5, de 15 de março de 2011, sendo estas normas que orientam o 

planejamento e a proposta curricular propondo a autonomia na construção do Projeto 

Pedagógico onde dispõe no Art. 2 que as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

graduação em Psicologia. Diante deste histórico da formação do psicólogo não 

podemos deixar de mencionar o código de ética profissional do psicólogo (2005) que 

é o instrumento básico onde constam os deveres e princípios balizadores de normas 

de conduta do psicólogo sendo utilizado também como referência para embasar o 

presente projeto. Código este que foi construído pelo Conselho Federal de Psicologia. 

O curso de graduação em Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

propõe inserir essa ciência a serviço da sociedade assegurando uma formação 

baseada em alguns princípios, como: construção e desenvolvimento do conhecimento 

em Psicologia; compreensão de fatores (biológicos e sociais) que tocam o fenômeno 

psicológico; incentivo à interlocução com outros campos que permitam a apreensão 

da complexidade do fenômeno psicológico; atuação em diferentes contextos 

considerando as necessidades sociais, os direitos humanos e tendo em vista a 

promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades. 

A proposta do Curso de graduação em Psicologia inseriu-se no esforço dessa 

Instituição de Ensino Superior de maximização do aproveitamento de seus recursos 

para melhor atendimento às demandas sociais, promovendo assim um espaço de 

produção cientifica, assegurando a qualidade na formação profissional do Psicólogo.  



 

 

Outro aspecto relevante da Psicologia é a diversidade das abordagens e áreas 

de estudo, bem como o grau de interdisciplinaridade e convergência dos seus temas. 

As pesquisas de Psicologia abrangem desde o nível molecular, na psicofarmacologia, 

ou biofísico, na psicofisiologia, ao epistemológico, na epistemologia genética, ao 

subjetivo, na interpretação dos sonhos e motivações inconscientes, mantendo-se 

como fio condutor o interesse pelo comportamento e pela experiência do indivíduo. 

Desse modo o projeto pedagógico das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 

reflete esse contexto da diversidade de abordagens e campo de atuação, buscando 

estar em consonância com o Decreto Nº 53.464/1964 que regulamenta a Lei Nº 4.119, 

de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre a profissão do psicólogo. 

 

2.3 POLITICAS EDUCACIONAIS NO AMBITO DO CURSO  

 

A aquisição do conhecimento pelo sujeito aprendente se dá através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula. Compreende-se, assim, que o papel do 

professor é justamente o de mediar, intencionalmente, a relação entre o sujeito 

aprendente e o objeto a ser apreendido. Tem, portanto, uma especificidade a ser 

respeitada: trata-se de um profissional a serviço da orientação e condução do 

processo de aprendizagem, a partir de uma metodologia que favoreça a construção 

de sujeitos autônomos, hábeis e competentes. Nesse movimento, a pesquisa e a 

elaboração pessoal são essenciais. Na ordem das atividades didáticas, os planos de 

ensino orientam a aprendizagem visando o desenvolvimento de habilidades e 

competências primordiais ao exercício da profissão e da cidadania, considerando 

também, a necessidade de promover a capacidade de elaboração pessoal e a 

pesquisa. Estas estão sempre em relação com as práticas sociais e balizadas pelas 

discussões coletivas, orientadas pelo docente durante as aulas.  

Em síntese:  

a) A Instituição garante a aprendizagem adequada aos alunos;  

b) A aprendizagem assenta-se ao mesmo tempo, no domínio dos 

conteúdos considerados essenciais, e no desenvolvimento de competências e 

habilidades relevantes à formação profissional;  



 

 

c) A instituição zela pela formação ética e pelo desenvolvimento da 

autonomia, da autoconfiança, da capacidade de adaptar-se a novas realidades, 

motivando o sujeito aprendiz à conquista de objetivos, à tomada de decisão, à 

superação de obstáculos, à adoção de uma postura empreendedora e ética frente 

aos novos desafios, à competência em lidar com as emoções, à liderança, ao trabalho 

em equipe, à iniciativa, à tolerância, entre outras habilidades que fazem parte dos 

valores humanos que também integram a formação profissional.   

A Instituição promove:   

a) Apoio à iniciação científica e à produção de artigos de base científica ✁ 

neste caso, pretende-se despertar o interesse pela inovação e pela crítica abrangente 

dos processos de formação educacional e profissional;  

b) Atividades de pesquisa bibliográfica, utilizando-se do acervo da 

biblioteca e de consultas a bancos de dados da área de saúde;  

c) Exposição dos próprios trabalhos dos alunos por vários meios de 

divulgação (publicação de artigos, participação em seminários, congressos, 

simpósios e etc.);  

d) Apoio ao trabalho acadêmico interdisciplinar. Sobretudo nos seguintes 

momentos: Estágio Supervisionado; Trabalho de Conclusão de Curso e, Atividades 

Complementares;  

e) Aulas e atividades práticas;  

f) O relacionamento direto e recíproco com a comunidade local e regional, 

pela  

extensão do ensino mediante a oferta de cursos e serviços especiais;  

g) A extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação tecnológica gerada pelos cursos da 

Instituição.  

A IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da comunidade 

de que é originária e busca a institucionalização de suas atividades de ensino e 

extensão.  
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✄✁☎☎✝✆✁☎☎✑✓✄✂✞✆✞✄✕ ✂✆✄☎✄✆✂ ✝✞✞✟✠✂ ✝✄✡✆ ✆o enfrentamento da questão da extensão. 

Esta se coloca como prática que interliga uma faculdade, em suas atividades de 

ensino, com as demandas econômicas, sociais e culturais da região onde se instala.  

Assim, a ação extensionistas vai além da prestação de serviços (assistências, 

consultorias, assessorias, atendimento nas empresas juniores), da difusão cultural 

(eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da 

disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências). Mais 

do que na simples formulação da missão institucional, é na compreensão desta 

✂✞✄✄☛✂✞✆✞✄✂ ✄✆ ✡✂✡✏✄☎✂✆ ✞✄✁☛✄ ☎☎✄☎✄✂☛☎✄ ✍✄✄✁✂✄☎ �✁✆ ✡✆✝✄✁ ✄ ☎☎✑�✁☎✑✂✁✁☎ ✁☎☎✂✆✝✕ �✄✝✆

comunidade acadêmica que a IES promove a integração entre ensino e extensão.   

 

 2.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

Um dos maiores desafios enfrentados pelo profissional Psicólogo é 

desenvolver habilidades e competências que lhe permitam desvelar a realidade e 

construir propostas de trabalho criativas e capazes de atender os três níveis de 

atenção à saúde, a partir de demandas emergentes no cotidiano. O currículo do curso 

de psicologia foi estruturado para a formação de profissionais com perfil compatível 

com os padrões da qualidade dos serviços prestados pela psicologia e desejável para 

atender as necessidades da população.  

Para atender as perspectivas do egresso pretende-se proporcionar uma ampla 

visão sobre a profissão, o que lhe possibilitará a escolha de uma área de atuação 

profissional com critérios de afinidade pessoal e demanda do mercado de trabalho, 

formando então profissionais aptos a prestar assistência nas diversas áreas do 

processo do cuidado.  

Nesse propósito, o formado em psicologia da IES está apto a promover o 

enfrentamento do projeto hegemônico do processo educativo-cuidativo do ser 

humano. O perfil do formando está, portanto, em consonância com o projeto da 

categoria acima mencionado e com o estabelecido na resolução CNE/CES nº 5, de 

15 de março de 2011 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

Bacharelado em Psicologia.   



 

 

Cientes de que um curso de formação profissional não se reduz à oferta de 

disciplinas que propiciem uma titulação que contemple a condição de inserção no 

mercado de trabalho, o curso de Psicologia prepara cientificamente quadros 

profissionais capazes de responder às exigências de um profissional coletivamente 

constituído e historicamente situado.  

E, diante das demandas de conhecimento e compromisso com a realidade 

✁✄✎✂☎✄✆✝✂ ✂✄✑ ☎☎✑☎ ✆✁☛✂☎✓✝✆✞☎ � ✑✂✁✁✠☎ ✞✆ ✒✄✁☛✂☛✓✂✔✠☎✄ ✍✄✄✁✂✄☎ �✁✆ ✡✆✝✄✁ ✄

☎☎✑�✁☎✑✂✁✁☎ ✁☎☎✂✆✝✕✂ ✆�✁✄✁✄✄☛✆✑-se os postulados constituintes da identidade 

profissional do egresso. Na efetivação destes postulados, o egresso se apresenta:   

a) Psicólogo, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Profissional qualificado para o exercício da Psicologia, com base no rigor científico e 

intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico 

nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 

biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano.   

b) Psicólogo com Licenciatura em Psicologia capacitado para atuar na 

Educação Básica e na Educação Profissional em Psicologia.  

c) Dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das  

seguintes competências e habilidades gerais:  

I - 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 

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ético-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 em nível individual como coletivo;  

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve 

estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, 



 

 

eficácia e custo efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem 

possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 

mais adequadas, baseadas em evidências científicas;  

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e 

devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação 

com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve 

comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;  

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde deverão estar aptos a assumir 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;  

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos 

a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho 

quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem 

estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na 

equipe de saúde; e  

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de 

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

os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por 

meio de redes nacionais e internacionais.  

2.5 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO  

O currículo Pleno do Curso de Psicologia é construído a partir dos princípios 

apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Profissional e dos 

pressupostos estabelecidos na Resolução CNE/CES nº 5, de 15 de março de 2011, 



 

 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Psicologia.  

Diante disso, e segundo o art. 3° da resolução supracitada, o curso de 

graduação em Psicologia tem como meta central a formação do psicólogo voltado 

para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino de Psicologia, e deve 

assegurar uma formação baseada em princípios e compromissos tais como: 

a)   construção e desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia;  

b)    compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a 

amplitude do fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos 

e sociais; 

c) reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para 

compreensão do ser humano e incentivo à interlocução com campos de 

conhecimento que permitam a apreensão da complexidade e multideterminação do 

fenômeno psicológico; 

d)  compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e 

políticos do País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão; 

e)     atuação em diferentes contextos, considerando as necessidades sociais 

e os direitos humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos 

indivíduos, grupos, organizações e comunidades; 

f)      respeito à ética nas relações com clientes e usuários, com colegas, com 

o público e na produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e informações da área 

da Psicologia; 

g)      aprimoramento e capacitação contínuos. 

 O PPC deste curso tem por princípio, também articular os conhecimentos em 

todas as áreas do saber da psicologia de forma a trabalhar o saber científico, 

entendendo a razão filosófica e as raízes desta ciência, conduzindo o acadêmico ao 

pensar psicológico de forma crítica, conduzindo o indivíduo para a atuação 

profissional em diferentes contextos.  

Assim, conforme o art. 5º da resolução supracitada, a formação em Psicologia 

nesta IES segue a proposta de articular os conhecimentos, habilidades e 

competências em torno dos seguintes eixos estruturantes abaixo determinados: 

a)  Fundamentos epistemológicos e históricos que permitam ao formando o 



 

 

conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do saber 

psicológico, desenvolvendo a capacidade para avaliar criticamente as linhas de 

pensamento em Psicologia; 

b)  Fundamentos teórico-metodológicos que garantam a apropriação crítica do 

conhecimento disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes 

métodos e estratégias de produção do conhecimento científico em Psicologia; 

c)  Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional, de forma a 

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

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

contextos específicos de investigação e ação profissional; 

d)  Fenômenos e processos psicológicos que constituem classicamente objeto de 

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

conhecimento de suas características, questões conceituais e modelos explicativos 

construídos no campo, assim como seu desenvolvimento recente; 

e)  Interfaces com campos afins do conhecimento para demarcar a natureza e a 

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

fenômenos biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral 

e contextualizada dos fenômenos e processos psicológicos; 

f)  Práticas profissionais voltadas para assegurar um núcleo básico de competências 

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

contextos institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de áreas 

afins. 

          No que dispões os artigos n°6, n°7, n°8° e n°9 da DCN vigente para o curso 

de Psicologia no País, o currículo pleno do curso de Psicologia desta IES possui 

uma identidade do curso conferida através de um núcleo comum de formação, 

definido por um conjunto de competências, habilidades e conhecimentos. Este 

núcleo comum de formação em Psicologia estabelece uma base homogênea para 

a formação no País e uma capacitação básica para lidar com os conteúdos da 

Psicologia, enquanto campo de conhecimento e de atuação. As competências 

reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do formado em Psicologia, e 

devem garantir 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.  Sendo então o que se segue:  

a)  analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos; 

b) analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus 

agentes sociais; 

c) identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, 

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

características da população-alvo; 

d) 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; 

e) escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em 

Psicologia, tendo em vista a sua pertinência; 

f) avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em 

diferentes contextos; 

g) realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de 

grupos e de organizações; 

h) coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais 

e socioculturais dos seus membros; 

i) atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos 

e fenômenos envolvidos assim o recomendar; 

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

interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 

k) 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; 

l) realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

m) elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações 

profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

n) apresentar trabalhos e discutir ideias em público; 

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

assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 



 

 

O curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu estrutura-se de 

modo a levar o acadêmico as competências básicas exigidas para o exercício da 

profissão, devendo ser apoiadas nas seguintes habilidades:   

a) levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais 

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

b) ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia; 

c) utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação 

científica;  

d) planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em 

diferentes contextos; 

e) analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos 

psicológicos e comportamentais; 

f) descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes 

primárias de acesso a estados subjetivos; 

g)  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. 

 Conforme proposto na DNC vigente para os cursos de Psicologia no país, pela 

diversidade de orientações teórico-metodológicas, práticas e contextos de inserção 

profissional, a formação em Psicologia diferencia-se em ênfases curriculares, 

entendidas como um conjunto delimitado e articulado de competências e habilidades 

que configuram oportunidades de concentração de estudos e estágios em algum 

domínio da Psicologia. Sendo assim, a organização do curso de Psicologia deve 

explicitar e detalhar as ênfases curriculares que adotará, descrevendo-as 

detalhadamente em sua concepção e estrutura. Esta definição de ênfases 

curriculares, no projeto do curso, envolverá um subconjunto de competências e 

habilidades dentre aquelas que integram o domínio das competências gerais do 

psicólogo, compatível com demandas sociais atuais e/ou potenciais, e com a 

vocação e as condições da instituição. A partir das competências e habilidades 

definidas, o projeto de curso deverá especificar conteúdos e experiências de ensino 

capazes de garantir a concentração no domínio abarcado pelas ênfases propostas. 



 

 

 No que diz respeito as disciplinas ênfase do curso de Psicologia do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, estas integram competências suficientemente 

abrangente para não configurar uma especialização em uma prática, procedimento 

ou local de atuação do psicólogo, porém subsidiam conteúdos e experiências de 

ensino capazes de garantir a concentração no domínio abarcado por estas ênfases 

propostas. As definições gerais das ênfases propostas neste projeto de curso 

também acompanham o detalhamento das competências e o conjunto de disciplinas 

que darão o suporte do conhecimento acumulado necessário para o seu 

desenvolvimento pelo formando. 

 Ademais, estas ênfases incorporam estágios supervisionados estruturados 

com o intuito de garantir o desenvolvimento das competências específicas previstas 

tanto no DCN para o curso de Psicologia quanto neste projeto. 

Neste PPC ainda consta a elaboração de um projeto pedagógico 

complementar e diferenciado, para a formação de Professores de Psicologia 

elaborado em conformidade com a legislação que regulamenta a formação de 

professores no País. Este projeto pedagógico complementar para a Formação de 

Professores de Psicologia tem por objetivos: 

a) complementar a formação dos psicólogos, articulando os saberes específicos da 

área com os conhecimentos didáticos e metodológicos, para atuar na construção de 

políticas públicas de educação, na educação básica, no nível médio, no curso 

Normal, em cursos profissionalizantes e em cursos técnicos, na educação 

continuada, assim como em contextos de educação informal como abrigos, centros 

socioeducativos, instituições comunitárias e outros; 

b) possibilitar a formação de professores de Psicologia comprometidos com as 

transformações político-sociais, adequando sua prática pedagógica às exigências de 

uma educação inclusiva; 

c) formar professores de Psicologia comprometidos com os valores da 

solidariedade e da cidadania, capazes de refletir, expressar e construir, de modo 

crítico e criativo, novos contextos de pensamentos e ação. 

Para a proposta complementar da Formação de Professores de Psicologia 

desta IES este PPC assegura que o curso de Psicologia articula conhecimentos, 

habilidades e competências em torno dos seguintes eixos estruturantes: 



 

 

a) Psicologia, Políticas Públicas e Educacionais, que prepara o 

formando para compreender a complexidade da realidade educacional do País e 

fortalece a elaboração de políticas públicas que se articulem com as finalidades da 

educação inclusiva; 

b) Psicologia e Instituições Educacionais, que prepara o formando 

para a com- preensão das dinâmicas e políticas institucionais e para o 

desenvolvimento de ações coletivas que envolvam os diferentes setores e 

protagonistas das instituições, em articulação com as de- mais instâncias sociais, 

tendo como perspectiva a elaboração de projetos político- pedagógicos autônomos 

e emancipatórios; 

c) Filosofia, Psicologia e Educação, que proporciona ao formando o 

conheci- mento das diferentes abordagens teóricas que caracterizam o saber 

educacional e pedagógico e as práticas profissionais, articulando-os com os 

pressupostos filosóficos e conceitos psicológicos subjacentes; 

d) Disciplinaridade e interdisciplinaridade, que possibilita ao formando 

reconhecer o campo específico da Educação e percebê-lo nas possibilidades de 

interação com a área da Psicologia, assim como com outras áreas do saber, em uma 

perspectiva de educação continuada. 

Ainda, para esta proposta complementar de Formação de Professores de Psicologia, 

esta IES oferece aos futures egressos conteúdos que: 

a) destaquem e promovam uma visão abrangente do papel social do 

educador, assim como a reflexão sobre sua prática e a necessidade de 

aperfeiçoamento contínuo do futuro professor; 

b) articulem e utilizem conhecimentos, competências e habilidades 

desenvolvidos no curso de Psicologia para a ampliação e o amadurecimento do 

papel de professor; 

c) considerem as características de aprendizagem e de 

desenvolvimento dos alunos, o contexto socioeconômico e cultural em que atuarão 

na organização didática de conteúdo, bem como na escolha das estratégias e 

técnicas a serem empregadas em sua promoção; 

d) promovam o conhecimento da organização escolar, gestão e 

legislação de ensino referentes à educação no Brasil, assim como a análise das 



 

 

questões educacionais relativas à dinâmica institucional e à organização do trabalho 

docente; 

e) estimulem a reflexão sobre a realidade escolar brasileira e as 

articulações existentes com as políticas públicas educacionais e o contexto 

socioeconômico mais amplo. 

Segundo as determinações da DCN vigente e o que determina este PPC, os 

conteúdos que caracterizam a Formação de Professores de Psicologia são 

adquiridos no decorrer do curso de Psicologia e complementados com estágios, e 

desta forma possibilitam a prática do ensino. Ainda,  a forma como está desenvolvido 

a estrutura da matriz curricular e método de ensino, possibilita a prática profissional 

do professor-aluno a qual desenvolve uma perspectiva de análise do trabalho 

educativo na sua complexidade, cujas atividades são planejadas com a intenção de 

promover a reflexão e a organização do trabalho em equipes, o enfrentamento de 

problemas concretos do processo ensino-aprendizagem e da dinâmica própria do 

espaço escolar, e a reflexão sobre questões ligadas às políticas educacionais do 

País, aos projetos político-pedagógicos institucionais e às ações político-

pedagógicas. 

A carga horária para a Formação de Professores de Psicologia tem o  mínimo 

de 800 (oitocentas) horas, acrescidas à carga horária do curso de Psicologia, assim 

distribuídas: 

a) Conteúdos específicos da área da Educação: 500 (quinhentas) 

horas; 

b) Estágio Curricular Supervisionado: 300 (trezentas) horas. 

As atividades referentes à Formação de Professores, a serem assimiladas e 

adquiridas por meio da complementação ao curso de Psicologia, serão oferecidas a 

todos os alunos dos cursos de graduação em Psicologia, que poderão optar ou não 

por sua realização. Os alunos que cumprirem satisfatoriamente todas as exigências 

do projeto complementar terão apostilada, em seus diplomas do curso de Psicologia, 

a licenciatura. 

A organização deste curso de Psicologia é devidamente articulada de forma a 

garantir o desenvolvimento das competências do núcleo comum, seguido das 

competências das partes diversificadas ✁ ênfases ✁ sem concebê-los, entretanto, 

como momentos estanques do processo de formação. 



 

 

Este projeto do curso explicita todas as condições para o seu funcionamento, 

a carga horária efetiva global, do núcleo comum e das partes diversificadas, inclusive 

dos diferentes estágios supervisionados, bem como a duração máxima do curso. 

O  decorrer deste projeto do curso estará previsto, outrossim, procedimentos 

de autoavaliação periódica, dos quais resultarão informações necessárias para o 

aprimoramento do curso. 

As atividades acadêmicas fornecidas por esta IES, e por este curso de 

graduação fornecem elementos para a aquisição das competências, habilidades e 

conhecimentos básicos necessários ao exercício do profissional psicólogo. Assim, 

essas atividades são ofertadas de forma sistemática e gradual, aproximando o 

formando do exercício profissional correspondente às competências previstas para a  

sua formação. 

Os eixos estruturantes deste curso são decompostos em conteúdos 

curriculares e agrupados em atividades acadêmicas, com objetivos de ensino, 

programas e procedimentos específicos de avaliação que serão devidamente 

delineados neste projeto. Desta forma, o planejamento acadêmico assegura, em 

termos de carga horária e de planos de estudos, o envolvimento do aluno em 

atividades, individuais e de equipe, que incluem, entre outros: 

a)  aulas, conferências e palestras; 

b)       exercícios em laboratórios de Psicologia; 

c)      observação e descrição do comportamento em diferentes 

contextos;  

d)      projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do curso; 

e)      práticas didáticas na forma de monitorias, demonstrações e 

exercícios, como parte de disciplinas ou integradas a outras 

atividades acadêmicas; 

f)  consultas supervisionadas em bibliotecas para identificação crítica 

de fontes relevantes; 

g)   aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e 

instrumentos 

psicológicos; 

h)   visitas documentadas através de relatórios a instituições e 

locais onde 



 

 

estejam sendo desenvolvidos trabalhos com a participação de profissionais de 

Psicologia; 

i)   projetos de extensão universitária e eventos de divulgação do 

conhecimento, passíveis de avaliação e aprovados pela instituição; 

j)     práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades e competências em situações de complexidade variada, representativas 

do efetivo exercício profissional, sob a forma de estágio supervisionado. 

No que diz respeito aos estágios supervisionados deste curso, estes estão 

estruturados em conjuntos de atividades de formação, programados e diretamente 

supervisionados por membros do corpo docente da instituição formadora, que 

procuram assegurar a consolidação e a articulação das competências estabelecidas. 

Os estágios supervisionados do curso de Psicologia do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu visam assegurar o contato do formando com situações, contextos e 

instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem 

em ações profissionais, estando estes distribuídos ao longo do curso estruturando-

se em dois níveis ✁ básico e específico ✁ cada um com sua carga horária própria. 

Os estágios supervisionados básicos incluem o desenvolvimento de práticas 

integrativas das competências e habilidades previstas no núcleo comum, enquanto 

os estágios supervisionados específicos, cada um em suas especialidades, incluem 

o desenvolvimento de práticas integrativas das competências, habilidades e 

conhecimentos que definem cada ênfase proposta pelo projeto deste curso. Todas 

as atividades de estagio supervisionado deste curso são devidamente 

documentadas, permitindo a avaliação, seguindo os parâmetros desta IES, e 

desenvolvendo as competências e habilidades previstas para a atuação do 

profissional psicólogo egresso.  

Esta IES conta com a instalação de um excelente prédio para o Serviço-

Escola, sala-espelho, sala de avaliação psicológica, laboratório de anatomia, 

biblioteca, laboratórios de informática, sala smart, amplas salas de aula e excelente 

corpo docente para o melhor aproveitamento do ensino aprendizagem.    

 O Curso de Psicologia está em consonância com os princípios estabelecidos 

pela Instituição para o ensino, a pesquisa e a extensão, priorizam na formação do 

psicólogo nas questões relativas ao exercício da cidadania, a consciência crítica da 



 

 

realidade, a valorização do conhecimento científico-humanístico na relação 

educação/saúde, capacitando ao egresso as diferentes intervenções em diferentes 

áreas de atuações do profissional psicólogo.  

Os princípios éticos que norteiam o Curso de Psicologia comprometem-se com 

o indivíduo e suas singularidades, com as leis do exercício profissional, com o código 

de ética e com os conceitos deontológicos que permeiam a prática.  

  O currículo pleno do Curso contempla o seguinte conjunto de conhecimentos 

que fundamentam a formação do profissional Psicólogo:  

a) A formação do Psicólogo deve atender as necessidades sociais da saúde, com 

ênfase nas práticas da psicologia e processos de gestão o que abarca a 

concentração em competências definidas no núcleo comum da formação para o 

diagnóstico, o planejamento e o uso de procedimentos e técnicas específicas 

voltadas para analisar criticamente e aprimorar os processos de gestão 

organizacional, em distintas organizações e instituições; 

b) a formação do Psicólogo deve envolver as práticas e intervenções dos  processos 

clínicos em psicologia dos quais envolve a concentração em competências para 

atuar, de forma ética e coerente com referenciais teóricos, valendo-se de processos 

psicodiagnósticos, de aconselhamento, psicoterapia e outras estratégias clínicas, 

frente a questões e demandas de ordem psicológica apresentadas por indivíduos ou 

grupos em distintos contextos. 

Na formação do Psicólogo, além dos conteúdos teóricos e práticos 

desenvolvidos ao longo de sua formação, são incluídos no currículo os estágios 

básicos de observação que dispõe-se antes dos 6° período e os estágios ênfases que 

se dispõem após o 6° período. Todos os estágios são devidamente supervisionados 

por professores psicólogos 

Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em 

estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva 

participação do acadêmico em formação nas diversas áreas de atuação do 

profissional psicólogo e na percepção dos fenômenos do comportamento humano e 

das possíveis perspectivas de intervenções em cada campo de estágio.  Os estágios 

básicos efetivam-se em 144 hora-aula, 120horas e os estágios ênfases completam 

600 hora-aulas, 500 horas.  



 

 

O projeto pedagógico se consolida na construção de um currículo voltado para 

conteúdos essenciais, relacionados com a realidade social global, nacional e regional, 

da família e da comunidade, integrado à realidade profissional da região, 

proporcionando formação integral para o fortalecimento da categoria profissional. 

Munindo, dessa forma, os profissionais para o desafio das realidades institucionais.  

O currículo pleno do curso de Psicologia apresenta disciplinas básicas e 

instrumentais, teóricas e de formação profissional, disciplinas optativas e de formação 

complementar, criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, 

adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes, presenciais 

e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; 

programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras 

áreas afins.  

O Curso de Graduação em Psicologia tem um projeto pedagógico, construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este 

projeto pedagógico busca a formação integral e adequada do estudante através de 

uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. As Diretrizes 

Curriculares e o Projeto Pedagógico orientam o Currículo do Curso de Graduação em 

Psicologia para um perfil acadêmico e profissional do egresso. Este currículo 

contribui, também, para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento 

e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um 

contexto de pluralismo e diversidade cultural.  

As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Psicologia pretendem 

contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso.  

O Currículo do Curso de Graduação em Psicologia inclui aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a 

considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os 

requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na 

região.  

Para conclusão do Curso de Graduação em Psicologia, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. A Formação de Professores se dará 

por meio de Licenciatura Plena e segue Pareceres e Resoluções específicos da 

Câmara de Educação Superior e do Plano do Conselho Nacional de Educação.  



 

 

A estrutura do Curso de Graduação em Psicologia assegura a articulação entre 

o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, reflexivo e 

criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a realização de 

experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento produzido, 

levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do processo 

saúde-doença; as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, 

permeando toda a formação do Psicólogo, de forma integrada e interdisciplinar; a 

visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; os princípios 

de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e pluralidade 

no currículo; a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que 

estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender;  a definição 

de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber conviver.  

Visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a 

fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos 

indispensáveis à formação do Psicólogo; o estímulo às dinâmicas de trabalho em 

grupos, por favorecerem a discussão coletiva e as relações interpessoais; a 

valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 

psicólogo atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; e a 

articulação da Graduação em Psicologia com a Licenciatura em Psicologia. A 

implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e propiciar 

concepções curriculares ao Curso de Graduação em Psicologia que deverão ser 

acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se 

fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento.  

 As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades 

e conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes 

Curriculares.  

O currículo pleno do curso de Psicologia apresenta disciplinas básicas e 

instrumentais, teóricas e de formação profissional, disciplinas optativas e de formação 

complementar.   

Disciplinas: constituem-se como particularidades das áreas de conhecimento 

que enfatizam determinados conteúdos priorizando um conjunto de estudos e 

atividades correspondentes a determinada temática, desenvolvida em um período 



 

 

com uma carga horária pré-fixada. Apresentamos no Currículo Pleno a modalidade 

obrigatória e a optativa.  

Seminários temáticos: momentos de especificidade e aprofundamento de 

temáticas relevantes em diferentes enfoques, visando detalhamento de abordagens 

voltadas para a problematização e o estímulo da criatividade.  

Seminários de Estágio: espaços de vivência que permitam o tratamento 

operativo de temáticas, instrumentos e técnicas, posturas e atitudes, utilizando-se de 

diferentes formas de linguagem.  

Oficinas/Laboratórios: espaço em que os acadêmicos observam, 

acompanham e realizam a intervenção profissional e professores, são eles: a) sala-

espelho, onde os acadêmicos podem praticar e vivenciar modelos de intervenções 

unindo a teoria com a prática, bem como enquanto em estágio clinico supervisionado 

também utilizam desta sala para supervisões. Os resultados das observações e 

supervisões em sala-espelho indicam que a observação no espelho unilateral traz 

grandes ganhos, sem os altos custos atribuídos à transcrição das sessões, como 

receio da recusa do cliente e tempo gasto no procedimento, ainda que gerem certo 

desconforto pela impossibilidade de intervenção do observador, e esta tem sido uma 

grande aliada no ensino-aprendizagem nesta IES; b) sala de aplicação de testes 

psicológicos, onde os acadêmicos possuem a oportunidade de reproduzir o local 

adequado para a testagem psicológica e possuem uma grande variedade de testes 

psicológicos válidos pelo CFP para o seu manuseio e estudo; c) salas de 

atendimentos lúdicas e salas de atendimento no serviço-escola, as quais auxiliam os 

acadêmicos do 9° e 10° períodos nos atendimentos clínicos enquanto estágio clínico. 

Atividades complementares: constituídas por atividades de iniciação 

científica e extensão, produção científica, núcleos de estudo, visitas monitoradas, 

monitoria, participação em encontros, seminários e congressos com apresentação de 

trabalho. As atividades formativas básicas têm por objetivo dar relevância às 

atividades científicas e extensionistas, afirmando a dimensão investigativa como 

princípio formativo e como elemento central na formação profissional e da relação 

entre teoria e realidade. Os projetos que envolvem atividades complementares e 

sociais são desenvolvidos pelos discentes com acompanhamento docente 

envolvendo palestras nas comunidades escolares, apoio aos serviços de saúde no 

que se relaciona a participação em campanhas de prevenção ao suicídio e outras 



 

 

violências, orientação vocacional, orientação sexual, abuso sexual infantil, bullying, 

entre outros.  

O projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Psicologia do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu apresenta um currículo voltado para conteúdos 

essenciais relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e 

da comunidade, integrado à realidade profissional da região, proporcionando 

formação integral do Psicólogo enfermagem. O currículo pleno do curso de Psicologia 

apresenta disciplinas básicas e instrumentais, teóricas e práticas, disciplinas de 

formação profissional e disciplinas de formação complementar. A estrutura curricular 

em curso está apresentada a seguir como conteúdos básicos, conteúdo específicos, 

conteúdos profissionalizantes, disciplinas optativas, estágios e trabalho de conclusão 

de curso (TCC).   

As disciplinas optativas são escolhidas através de uma pesquisa realizada pelo 

NDE com relação ao mercado regional de trabalho e atuação do psicólogo. Esta é 

apresentada aos alunos do 8° período com todos os dados, informando quais 

disciplinas serão melhores usufruídas por eles após a formação. Sendo assim, a 

escolha é realizada pelo NDE e o colegiado mediante s dados desta pesquisa.  

Abaixo apresenta-se a tabela organizada e estruturada separando as 

disciplinas ofertadas durante os cinco anos do curso de psicologia em conteúdos 

básicos, conteúdos específicos,  conteúdos profissionalizantes e disciplinas de 

estágio. 

Conteúdos  
Básicos  

Conteúdos 
Específicos  

Conteúdos  
Profissionalizantes  

Optativas 
I, II, III, IV   

Estágio  

Anatomia Humana Processos 
Psicológicos 
Básicos I e II 

Intervenções 
Organizacionais  

Psicologia e 
Sexualidade 
Humana   

Estágios 
Básicos I, II e 

III 

Desafios Sociais 
Contemporâneos  

Psicologia do 
Desenvolvimento I e 

II 

Intervenções 
Terapêuticas na Idade 
Adulta e na Terceira 

Idade 

Psicossomática   Estágio 
Ênfase � 
Práticas 
Sociais e 

Institucionais 
I, II III e IV 

Introdução à 
Psicologia 

Técnicas de 
Observação e 

Descrição 

Intervenções 
Terapêuticas na infância 

e na Adolescência  

Psicologia do 
Esporte   

Estágio 
Ênfase � 

Psicologia e 
Processos 

Clínicos I e II 
Psicologia e 

Realidade 
Brasileira  

Teorias e Sistemas I 
e II 

Intervenções em Gestalt-
Terapia 

Psicolinguística    



 

 

Bases Biológicas do 
Comportamento  

Ética Profissional Intervenções em 
Psicanálise 

Psicologia 
Ambiental 

 

Genética Aplicada à 
Psicologia  

Processos Grupais I 
e II 

Intervenções em 
Cognitivo-

Comportamental 

Psicologia 
Forense 

 

Fisiologia Humana Psicologia e 
Processos Sociais I 

e II 

Intervenções 
Terapêuticas nas 

Relações Familiares 

Psicopedagogia 
Preventiva e 
Terapêutica 

 

Metodologia e 
Métodos 
Quantitativos de 
Pesquisa 

Psicologia 
Experimental 

Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) I e II 

Psicologia 
Hospitalar 

 

Neurofisiologia Entrevista em 
Psicologia I e II 

 Libras - Língua 
Brasileira de 
Sinais 

 

Saúde Coletiva Estudos em 
Personalidade I, II e 

III 

 Fundamentos da 
Educação 
Inclusiva   

 

Relações Étnico-
Raciais, Cultura 
Afro-Brasileira, 
Indígena e 
Identidade de 
Gênero 

Psicologia e 
Aprendizagem I e II 

 Orientação 
Vocacional e 
Profissional 

 

Métodos de 
Pesquisa em 
Psicologia 

Psicopatologia I e II  Avaliação 
Psiconeurológica 

 

Pesquisa 
empreendedora e 
Psicologia 

Técnicas de 
Avaliação 

Psicológica I, II e III 

   

 Processos Clínicos I 
e II 

   

 Processos 
Psicodiagnósticos 

   

 Psciofarmacologia    

 Bioética    

 Psicomotricidade    

 Psicologia das 
Organizações e do 

Trabalho 

   

TOTAL:  
13 disciplinas  

TOTAL:  
32 disciplinas  

TOTAL 
09 disciplinas  

TOTAL:  
12 disciplinas  

TOTAL: 
09 

disciplinas  

 

2.6.1 Politicas das Relações Étnicos Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena    



 

 

Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da Resolução 

N°1, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

estabelecendo (art. 1°, § 1°) que as Instituições de Ensino Superior deveriam incluir 

nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 

Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no 

Parecer CNE/CP 3/2004.  

O Curso de Graduação em Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

após deliberação junto ao DNE, e posterior aprovação junto ao colegiado, entendeu 

que tais medidas se constituem de orientações, princípios e fundamentos para o 

planejamento, execução e avaliação da educação, tendo por meta promover a 

educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 

pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção 

de nação democrática.  

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e História e 

Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e 

valores, a serem estabelecidos pela IES e por seus professores, atendendo as 

indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004, 

principalmente na discipina de Desafios Soiais Contemporâneos; Psicologia e 

Realidade Brasileira; Ética e Bioética; Saúde Coletiva; Psicologia, Ciência e Profissão, 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 

AfroBrasileira e Indígena e demais áreas afins.  

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das relações 

étnicoracial e o ensinamento de história e cultura afro-brasileira e indígena está 

suportada em três pilares:  

a)  Consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  igualdade 

básica de pessoa humana como sujeito de direitos;  

b)  à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a 

grupos étnico-raciais distintos;  conhecimento e à valorização da história dos povos 

africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; 

superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos 



 

 

indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, 

são comumente tratados;  

c)  desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando 

eliminar conceitos, ideias e comportamentos; diálogo, via fundamental para 

entendimento entre diferentes, com a finalidade de negociações, tendo em vista 

objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.   

d) Fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  desencadeamento de 

processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida; o 

rompimento com imagens negativas forjadas; esclarecimentos a respeito de 

equívocos quanto a uma identidade humana universal; combate à privação e violação 

de direitos; ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação 

brasileira e sobre a recriação das identidades  

e) Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que encaminha a:  

conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida 

dos alunos e professores; condições para professores e alunos pensarem, decidirem, 

agirem, assumindo responsabilidade por relações étnico-raciais positivas; valorização 

da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança, marcas da 

cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura; educação patrimonial, 

aprendizado a partir do patrimônio cultural afrobrasileiro; cuidado para que se dê um 

sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais.  

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro- 

Brasileira e Indígena são contempladas, principalmente nas disciplinas de Desafios 

Sociais Contemporâneos; Psicologia e Realidade Brasileira; Ética e Bioética; Saúde 

Coletiva; Psicologia, Ciência e Profissão, A Educação das Relações Étnico-Raciais e 

o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Indígena e demais áreas afins, além 

de ser abordado, de forma transversal, em todas as disciplinas que tratam da busca 

de igualdade de direitos; em atividades complementares; na iniciação científica; em 

projetos de extensão e em atividades extracurriculares promovidas pela IES.  

 

2.6.1.1 Regulamento do Núcleo de  Direitos Humanos das Faculdades Integradas 

do Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU).  

CAPÍTULO I DO CONCEITO E OBJETIVOS 



 

 

 

Art. 1º. As Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em 

congruência com a Declaração Internacional dos Direitos Humanos (1948) e seus 

preâmbulos, bem como com o Pacto Nacional Universitário, em parceria com o 

Ministério da Justiça e Cidadania e o Ministério da Educação e Cultura, visa, por meio 

do Núcleo de Direitos Humanos, promover o respeito à diversidade, a cultura de paz 

e os Direitos Humanos, em conjunto com o Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu 

(NADU) e com o Núcleo de Acessibilidade da Uniguaçu  

(NAU), de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) de cada curso.  

Art. 2º. O Núcleo de Direitos Humanos, além da implementação em toda a 

Instituição do Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da 

Cultura da Paz e dos Direitos Humanos, tem como objetivos específicos:  

a) Desenvolver atividades nos cinco eixos estratégicos para o desenvolvimento 

de  atividades de educação em Direitos Humanos: Ensino, pesquisa, extensão, 

gestão e convivência comunitária e universitária;  

b) Incluir nos projetos pedagógicos a matéria de Direitos Humanos, assim como 

na matriz curricular dos cursos;  

c) Definir junto ao colegiado de cada curso a possibilidade de componentes 

curriculares obrigatórios ou optativos;  

d) Promover a formação do corpo docente;  

e) Propor a possibilidade de um curso de pós-graduação em Direitos Humanos, 

bem como a inserção da disciplina de Direitos Humanos, ou na ementa de 

disciplinas afins, de maneira transdisciplinar, nos cursos de graduação e pós-

graduação já existentes, assim como nos PPCs de cada curso;  

f) Desenvolvimento de núcleos estudos, de promoção à iniciação científica e de 

capacitação docente e discente em Direitos Humanos;  

g) Aproximar  os  segmentos  da sociedade aos projetos desenvolvidos na 

instituição, objetivando intervir na solução de problemas sociais referentes aos 

Direitos Humanos;  



 

 

h) Valorizar a diversidade a partir da convivência dos sujeitos da sociedade, em 

todos os âmbitos sociais;  

i) Propor atividades acadêmicas com foco na temática de Direitos Humanos, 

incluindo os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC);  

j) Propor projetos de extensão e clínicas universitárias em Direitos Humanos.  

  

CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE 

  

Art. 3º. O Núcleo de Direitos Humanos é composto pelos seguintes membros:  

a) 1 (um) coordenador, docente da Instituição, designado pela Direção 

Geral, por seu notório conhecimento na área, bem como atuação;  

b) 2 (dois) docentes de cada área a seguir: Ciências Sociais Aplicadas e 

Humanas;  

 Ciências da Saúde; Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; Ciências Agrárias;  

c) 2 (dois) discentes, não podendo ser dos últimos dois períodos do curso, 

de cada área a seguir: Ciências Sociais Aplicadas e Humanas; Ciências da Saúde; 

Desenvolvimento,  

Tecnologia e Inovação; Ciências Agrárias;  

d) 2 (dois) membros da sociedade civil organizada, com notório saber em 

Direitos Humanos, cultura de paz e/ou diversidade.  

Parágrafo Único: Os membros selecionados, ou indicados, poderão 

permanecer no cargo por um prazo mínimo de 2 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos, se for de interesse tanto da Instituição, como do membro.   

Art. 4º. A escolha dos membros integrantes do Núcleo se dá por meio de indicação 

dos Coordenadores de Cursos, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) e da Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu, de acordo com 

suas competências e habilidades pertinentes aos objetivos do programa, bem como 

a partir da legislação vigente.  

Art. 5º. Compete ao coordenador do Núcleo:  



 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;  

b) Calendarizar as reuniões, atividades e demais eventos correspondentes 

ao  

Núcleo;  

c) Convocar e presidir reuniões;  

d) Representar o Núcleo de Direitos Humanos junto aos demais setores da  

Instituição;  

e) Promover avaliações sobre as condições de Direitos Humanos de todos 

os profissionais, estudantes e membros da comunidade interna, bem como membros 

da comunidade externa atendidos pela Instituição, buscando o levantamento, 

produção e difusão de dados sobre violações de Direitos Humanos;  

f) Propor políticas que atendam às condições de Direitos Humanos, 

conforme normativas e regulamentações oficiais dos órgãos gestores sobre a 

educação nacional, estadual e municipal, de âmbito público e/ou privado;  

g) Coordenar a elaboração dos relatórios, atas e demais formas de registro 

sobre os encaminhamentos e as determinações emanadas das ações executadas 

pelo Núcleo de Direitos Humanos;  

h) Promover campanhas de conscientização sobre importância da 

observância das normativas legais e oficiais sobre os Direitos Humanos que estejam 

afetas à Instituição e aos seus valores educacionais, sociais e culturais;  

i) Articular a relação entre o Núcleo de Direitos Humanos com o Núcleo 

de  

Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) e com o Núcleo de Acessibilidade da 

Uniguaçu  

(NAU);  

j) Manter comunicação contínua com os coordenadores dos cursos, de 

maneira que as proposições e articulações presentes neste regulamento sejam 

cumpridas e postas em prática de maneira contínua;  



 

 

k) Promover atividades e eventos que visem a divulgação dos preâmbulos 

da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, bem como incentivos de políticas 

de paz e diversidade;  

l) Manter parcerias com organizações da sociedade civil, instâncias 

participativas, associações e instituições públicas e privadas dedicadas aos Direitos 

Humanos e movimentos sociais que trabalhem os Direitos Humanos, mantendo o 

diálogo entre os núcleos, grupos e linhas de pesquisa.  

m) Participar de comitês e conselhos de Direitos Humanos, no intuito de 

lidar e  

reparar violações, por meio de ouvidorias e comissões de Direitos Humanos; Art. 6º. 

Compete aos demais membros do Núcleo:  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;  

b) Participar efetivamente de reuniões e eventos calendarizados;  

c) Elaborar relatórios, atas e demais formas de registro;  

d) Preparar, em consulta com o coordenador, o projeto de programa de trabalho  

para cada período de atividades;  

e) Contribuir com o bom desempenho das funções do Núcleo;  

f) Revisitar documentos e assuntos de caráter geral que possam ser do interesse  

do Núcleo.  

 

 

CAPÍTULO III DOS EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS PROMOVIDOS PELO 

NÚCLEO 

  

Art. 7º. O Núcleo de Direitos Humanos, em conjunto com o Programa de 

Expansão da Cultura e Preservação da Memória Local e Regional e com o 

Programa de Capacitação Docente Permanente, desenvolve eventos e atividades 

que promovam os Direitos Humanos que sejam congruentes com o Pacto Nacional 

Universitário dos Direitos Humanos e os preâmbulos da Declaração Internacional 

dos Direitos Humanos, abordando as seguintes temáticas:  



 

 

a) Resgate da memória cultural local e regional;  

b) Cultura Indígena;  

c) Cultura Afro Descendente/Quilombola;  

d) Discussão sobre gêneros;  

e) População em situação vulnerável;  

f) Problemas locais.  

Parágrafo Único: No que tange às certificações, quando cabíveis, estas serão 

de responsabilidade da Secretaria Acadêmica das Faculdades Integradas do Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu) e/ou demais instituições parceiras.  

Art. 8º. Entre as práticas diferenciadas e experiências aproveitáveis, no que 

tange os Direitos Humanos, estão:  

a) Curso de Teoria Crítica em Direitos Humanos em Intercâmbio com a  

Universidad de Sevilla, aberto a todos os acadêmicos e cursos da Instituição, 

direcionado a acadêmicos, professores e funcionários;  

b) Grupos de Estudo sobre Feminismo e Teoria de Gênero;  

c) Grupo de Estudo sobre Centralidade do Trabalho;  

d) Farmácia Popular;  

e) Atendimento à comunidade local no Núcleo de Práticas Jurídicas e de 

Serviço  

Social (NPJSS);  

f) Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo;  

g) Escritório Modelo de Engenharia Civil;  

h) Departamento Veterinário, com atendimento aos animais de pequeno e 

grande  

porte da população de baixa renda;  

i) Clínica Escola de Psicologia, com atendimentos à comunidade em  

geral, com parcerias e convênios com os municípios da região;  



 

 

j) Clínica de Fisioterapia, com atendimento à comunidade e com 

convênios com os municípios pertencentes à região.  

Parágrafo Único: também fazem parte das atividades do Núcleo de Direitos 

Humanos a inserção de práticas pedagógicas que tematizam os Direitos Humanos, 

a diversidade e as políticas de paz no Projeto Pedagógico de Curso de cada 

colegiado, bem como no Plano de Ensino de disciplinas pertinentes às temáticas 

neste regulamento, de maneira transdisciplinar.  

  

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 11. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e 

julgados pela Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a 

Equipe do Núcleo.  

Art. 12. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de 

aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

salvo as disposições ao contrário.  

2.6.2 Política de Educação ambiental   

 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de junho 

de 2012 a RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental, em conformidade com o inciso VI do § 1º do 

artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que determina que o Poder Público deve 

�✁☎✑☎✡✄✁ ✆ ✄✞✓☎✆✔✠☎ ✞✑✂✂✄✄☛✆✝ ✄✑ ☛☎✞☎✁ ☎✁ ✄✁✡✄✂✁ ✞✄ ✄✄✁✂✄☎✂ �☎✂✁ ✍☛☎✞☎✁ ☛✏✑ ✞✂✁✄✂☛☎

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-✝☎ �✆✁✆ ✆✁ �✁✄✁✄✄☛✄✁ ✄ �✓☛✓✁✆✁ ✎✄✁✆✔�✄✁✕✖  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a 

compreensão do ambiente natural e social e que a Educação Superior deve 

desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive. A Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, 



 

 

dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo;  

Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental que esta é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática 

social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua 

relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa 

atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental.  

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações 

que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de 

ditas relações e suas causas profundas. Também, deve proporcionar as condições 

para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos sociais, em 

diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de modo qualificado tanto 

na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de 

decisões que afetam a qualidade do ambiente.  

 As políticas ambientais da IES são pautadas no propósito de contribuir para o 

fortalecimento da atuação nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, produção 

acadêmica, da conscientização e comunicação em educação ambiental, em todos os 

seus âmbitos, sendo livre à participação de docentes, discentes, funcionários e 

demais interessados na causa ambiental.   

A Educação Ambiental, no curso de Psicologia, será abordada em atividades 

curriculares e extracurriculares e projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de 

Políticas Ambientais da IES; na iniciação cientifica e em atividades complementares 

e projetos sociais; além de disciplinas específicas contempladas na matriz curricular 

na disciplina de Saúde Coletiva, Ética e Bioética, Psicologia< Ciência e Profissão, 

Psicofarmacologia, Ética Profissional, Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Durante o curso, e perpassando por essas disciplinas os alunos são levados a 

pensar nas politicas ambientais como um todo, pautando nos princípios éticos e na 

regularidade do propósito da psicologia social e cuidado da saúde e bem estar do 



 

 

indivíduo, considerando que este é um dos pilares que se estabele os princípios da 

saúde mental.  

   

 

2.6.2.1 Regimento Interno do Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu  

 

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO AMBIENTAL DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

  

Art. 1º. O presente Regimento Interno disciplina as normas e procedimentos relativos 

ao Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 2º. O Núcleo Ambiental tem o propósito de contribuir para o fortalecimento da 

atuação nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, produção acadêmica, da 

conscientização e comunicação em educação ambiental, em todos os seus âmbitos, 

sendo livre à participação de docentes, discentes, funcionários e demais interessados 

na causa ambiental. 

  

Art. 3º. São objetivos do Núcleo: 

  

a) Preservar e defender o meio ambiente e todos os seus recursos naturais 

sustentáveis, visando as condições socioambientais de qualidade para 

sobrevivência; 

b) Fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão com vistas à produção 

acadêmica que contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade; 



 

 

c) Promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em 

suas complexas relações; 

d) Democratizar o acesso à informação referente à área socioambiental; 

e) Despertar a sociedade para o compromisso com o equilíbrio e a qualidade 

ambiental; 

f) Estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência 

crítico-reflexiva sobre a dimensão socioambiental por meio de diversos estudos 

nas mais variadas áreas de conhecimento humano; 

g) Promover cursos, palestras e eventos na área que ofereçam contribuição para 

o fortalecimento da preservação do meio ambiente e motivar a cultura da 

preservação consciente; 

h) Proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus 

impactos ambientais, assim como a proteção e o respeito das comunidades; 

i) Fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, 

em prol do conhecimento e da sustentabilidade socioambiental; 

j) Valorização da mão-de-obra local e desenvolvimento de atividades internas 

que acarretem menores impactos ambientais, bem como a utilização racional 

dos recursos ambientais; 

k) Integralização das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com as questões 

ambientais; 

l) Institucionalização da imagem sustentável da Instituição perante à sociedade. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º. O Núcleo Ambiental terá a seguinte organização: 

 

a) Coordenador: composto por um docente dos dezenove cursos de graduação 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu, escolhido, ou eleito, pela cátedra dos 

coordenadores de curso em reunião ordinária em qualquer momento do ano 



 

 

letivo, preferencialmente no início de ano letivo. O coordenador terá mandato 

de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução por mais 1 (um) ano. 

b) Consultores: composto por professores, acadêmicos, funcionários e membros 

da comunidade externa, que serão conduzidos ao cargo a partir de indicação, 

ou eleição, nas mesmas conformidades que o coordenador. 

  

Art. 4º. Compete ao coordenador do Núcleo: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do núcleo, encaminhando 

projetos e planos de ação do Núcleo; 

c) Conduzir as discussões e implementação das atividades do Núcleo; 

d) Indicar um dos consultores para secretariar as atividades do Núcleo;  

e) Buscar parcerias para programas ambientais, estimulando o desenvolvimento 

sócio-sustentável; 

f) Definir os indicadores e metas para o plano de ação para o uso racional e 

destino dos materiais recicláveis; 

g) Assessorar as coordenações de curso e Núcleos Docentes Estruturantes para 

que possam adequar as propostas curriculares dos cursos às estratégias de 

proteção ambiental; 

h) Apresentar relatório semestral de atividades desenvolvidas, bem como 

relatório anual; 

i) Fomentar e difundir o empreendedorismo consciente, sustentável, inovador e 

corporativo nos cursos de graduação e pós-graduação; 

j) Promover parceria com órgãos governamentais e não governamentais, bem 

como privados, na busca de soluções para as demandas ambientais; 

k) Responder à Reitoria da Instituição sempre que solicitado. 

 

Art. 5º. Compete aos consultores do Núcleo: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Assessorar o coordenador no desempenho de suas funções; 



 

 

c) Aprovar projetos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, com emissão de 

pareceres; 

d) Promover a divulgação dos trabalhos e de atividades do Núcleo; 

e) Elaborar os planos de ação do Núcleo, cumprindo as diretrizes estratégicas 

para a educação ambiental; 

f) Ser responsável pelas ações e processos de operacionalização das atividades 

do Núcleo; 

g) Zelar pela conformidade técnica requerida e pelo cumprimento de metas; 

h) Manter registros, relatórios e demais documentações organizadas em arquivos 

para análises e prestação de contas; 

i) Responder ao Coordenador do Núcleo sempre que solicitado. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela 

Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu, ouvida a Reitoria. 

 

Art. 7º. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogadas as decisões ao contrário. 

 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

 

 

 



 

 

2.6.3 Estrutura Curricular   

 
O curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu estrutura-se para 

que todos os procedimentos formais do ensino, como matriz curricular, conteúdos 

programáticos, metodologias de ensino, sistema de avaliação e estágios, entre 

outros, estejam a serviço da formação de sujeitos éticos, comprometidos com sua 

prática, e teoricamente fundamentados para tomarem decisões autônomas no 

exercício da profissão. 

O curso está planejado de tal forma que possa oferecer: 

a) Uma estrutura curricular que mantém a articulação coerente e 

interdependente entre as disciplinas em consonância com a concepção do curso; 

b) Atividades programadas para que o aluno se envolva com o curso e 

mostre-se interessado em participar de atividades complementares; 

c) Aulas e estágios integrados e orientados proporcionando a integração 

da teoria com a prática. 

O curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu adota o regime 

seriado semestral, com a adoção de pré-requisitos, a fim de absorver os princípios de 

integração e integralidade que a proposta que o curso apresenta, além de permitir o 

máximo desempenho do acadêmico. Pré-requisitos estes que se definem pelo 

acadêmico concluir o Núcleo de Formação Básica (que vai do primeiro ao sexto 

período) para então seguir adiante no Núcleo de Ênfases (que vai do sétimo ao 

décimo período). Do ponto de vista curricular, o curso está dividido em duas grandes 

partes: Núcleo de Formação Básica e Ênfases curriculares. 

Para a integralização do Curso e obtenção do Diploma, o aluno deve cumprir 

4800 horas, aproximadamente, conforme a carga horária da matriz curricular, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Psicologia. Nessa carga horária estão incluídas 216 horas de Atividades 

Complementares de Graduação, conforme as normas deste Projeto. Deverá, ainda, 

apresentar Trabalho de Conclusão de Curso e obter aprovação em defesa pública e 

cumprir no mínimo 744 horas de estágio curricular obrigatório, sendo 144 horas em 

Estágio Básico e 600 horas em Estágio Específico de Ênfase, também já incluídas na 

carga horária de 4800 horas.  

A tabela a seguir sintetiza a carga horária: 



 

 

 

O curso apresenta duração formal de cinco anos (dez semestres), com duração 

mínima de dez semestres e com duração máxima de vinte semestres. As aulas são 

oferecidas em turno único, noturno, de modo a proporcionar ao acadêmico a liberação 

do outro turno para participar de atividades que completam a sua formação acadêmica 

plena. O curso oferecerá anualmente 100 vagas, dispostas em um único ingresso 

anual, no primeiro semestre de cada ano.  

Os conteúdos curriculares do curso, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Psicologia, procuram revelar inter-relações 

com a realidade regional, nacional e internacional, segundo perspectiva histórica e 

contextualizada, relacionadas com os aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, utilizando tecnologias inovadoras. 

 

Núcleo de formação comum 
 

As disciplinas do Núcleo de Formação Comum estão organizadas em torno 

dos seguintes eixos estruturantes: 

a) Fundamentos Epistemológicos e Históricos; 

b) Fenômenos e Processos Psicológicos; 

c) Fundamentos teóricos e metodológicos; 

d) Instrumental básico para a prática profissional; 

e) Interfaces com campos afins do conhecimento; 

f) Prática profissional. 

 

Estes eixos contemplam um conjunto diversificado de disciplinas que se 

propõem a desenvolver aquelas habilidades e competências definidas como básicas 

na formação e ilustram a preocupação do curso em oportunizar ao aluno o 

conhecimento, a reflexão e o uso das teorias que fundamentam a ciência psicológica, 

DISCIPLINAS  HORAS 
Disciplinas ✁ Núcleo Comum 3840 h 
Estágios Básicos  144 h 
Estágio Específico de Ênfase: Práticas Sociais e Institucionais  300 h 
Estágio Específico de Ênfase: Psicologia e Processos Clínicos 300 h 
Atividades Complementares e Sociais 216 h 



 

 

dos instrumentais básicos na prática da profissão do psicólogo e dos saberes que 

fazem interface com a psicologia. 

 
Núcleo de formação ênfase  
 

No que diz respeito ao núcleo de formação ênfase, este curso de graduação 

segue rigorosamente as determinações da DCN vigente no país no que diz respeito 

a oferta de ênfases curriculares que ofertem competências e habilidades que 

integrem o domínio das competências gerais do psicólogo, compatível com 

demandas sociais atuais e/ou potenciais, e com a vocação e as condições da 

instituição.   

Desta forma, este projeto prevê duas ênfases consolidando o domínio de 

atuação do futuro profissional, de forma abrangente, e não configurando uma 

especialização nestas práticas, procedimentos ou local de atuação do psicólogo. 

Estas ênfases estão organizadas em torno dos seguintes eixos:  

a) Psicologia e processos de gestão:  

 Abarca a concentração em competências definidas no núcleo comum da formação 

para o diagnóstico, o planejamento e o uso de procedimentos e técnicas específicas 

voltadas para analisar criticamente e aprimorar os processos de gestão 

organizacional, em distintas organizações e instituições; 

b) Psicologia e processos clínicos:  

Envolve a concentração em competências para atuar, de forma ética e coerente com 

referenciais teóricos, valendo-se de processos psicodiagnósticos, de 

aconselhamento, psicoterapia e outras estratégias clínicas, frente a questões e 

demandas de ordem psicológica apresentadas por indivíduos ou grupos em distintos 

contextos. 

A estrutura curricular do curso de Psicologia sempre foi discutida em reuniões 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e colegiado. Sendo registradas em Atas e 

devidamente reconhecidas institucionalmente. Um dos objetivos do NDE é avaliar e 

discutir a matriz curricular do curso, que se encontra vigente a partir do ano de 2015. 

Seguindo da seguinte maneira:   



 

 

2.6.3.1 Matriz curricular destinada às turmas ingressantes a partir de 2015 sob 

o n° 170: 

Com base na matriz curricular do ano de 2014, na reunião do NDE e com a 

aprovação do colegiado do curso de PSICOLOGIA, optou-se em fazer alterações na 

carga horária de algumas disciplinas que anteriormente possuíam 40 ou 80 

horas/aulas, para melhor operacionalizar o gerenciamento das aulas e 

aproveitamento por parte dos alunos. O currículo do curso de graduação em 

psicologia inclui aspectos complementares de perfil, habilidades, competências e 

conteúdo, de forma a considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade 

individual de estudos, demandas e expectativas do desenvolvimento do setor saúde 

na região, sendo assim esta a necessidade da nova matriz.  

Houve também a modificação de algumas disciplinas integrantes ao roll das 

disciplinas de práticas exitosas na modalidade em APS (Atividades Pedagógicas 

Supervisionadas), estando assim esta nova matriz mais atrativa e com qualidade de 

ensino aprendizagem.   

A matriz curricular que segue foi discutida no dia 29/05/19, em reunião de 

NDE, e sugerida alterações importantes para melhor desempenho acadêmico em 

disciplinas APSs, e aprovada pelo colegiado em reunião no dia 30/05/19.  

 
MATRIZ N° 170 

 

Disciplinas 
 Carga 
Horária 

1º
 P

er
ío

d
o

 

Anatomia humana  80 
Filosofia  80 
Fundamentos sociais  40 
Psicologia e linguagem  40 
Introdução à psicologia  80 
Processos psicológicos básicos I  80 

Total do semestre 400 

   

2°
. P

er
ío

d
o

 Fisiologia humana  40  
Metodologia cientifica   40  
Genética aplicada à psicologia   40  
Neurofisiologia   80  
Processos psicológicos básicos II  40  
Psicologia do desenvolvimento I  80  



 

 

Técnicas de observação e descrição 40 
Teorias e sistemas em psicologia I 40 

 Total do semestre 400 

3°
. P

er
ío

d
o

 

Estatística aplicada à psicologia  40  
Ética profissional  40 
Psicologia experimental  80  
Saúde coletiva  40  
Processos grupais I  40  
Psicologia do desenvolvimento II  40  
Psicologia e processos sociais I 40 
Teorias e sistemas em psicologia II   80  

 Total do semestre 400 

   

4°
. P

er
ío

d
o

 

Entrevista em Psicologia I  80  
Processos Grupais II  40  
Psicologia e Aprendizagem I  40  
Psicologia e Processos Sociais II  80  
Psicopatologia I  40  
Estudos em Personalidade I 80  
Técnicas de Avaliação Psicológica I 40 

Estágio Básico I 48 
 Total do Semestre 448 

5°
. P

er
ío

d
o

 

Entrevista em Psicologia II  40  
Processos Clínicos I  40  
Processos Psicodiagnósticos  40  
Estudos em Personalidade II  40  
Psicologia e Aprendizagem II  80  
Psicopatologia II  80  
Relações Étnico-Raciais, Cultura Afro-brasileira, Indígena e 
Identidade de Gênero  

40  

Técnicas de Avaliação Psicológica II  40  
Estágio Básico II  48  

Total do Semestre 448 

   

6°
. P

er
ío

d
o

 

Processos Clínicos II   80  
Psicologia das Organizações e do Trabalho  80  
Psicomotricidade 40  
Estudos em Personalidade III 40  
Ética e Bioética 40 
Psicofarmacologia  40  
Técnicas de Avaliação Psicológica III  80  



 

 

Estágio Básico III  48  
 Total do Semestre 448 

   

7°
. P

er
ío

d
o

 

Psicologia Educacional  80  
Intervenções Organizacionais   80  
Intervenções Terapêuticas na Idade Adulta e na Terceira Idade  80  
Intervenções Terapêuticas na Infância e na Adolescência   80  
Métodos de Pesquisa em Psicologia  80  
Estágio Ênfase - Práticas Sociais e Institucionais I  75 

Total do Semestre 475 

     

8°
. P

er
ío

d
o

 Psicologia e Saúde Mental   80h 
Intervenções Terapêuticas nas Relações Familiares  80  
Intervenções em Psicanálise  80  
Intervenções em Gestalt-Terapia  80  
Empreendedorismo e Pesquisa em Psicologia  80 
Estágio Ênfase - Práticas Sociais e Institucionais II  75  

 Total do Semestre 475 

   

9°
. P

er
ío

d
o

 

Optativa I 80  
Optativa II 80  
Intervenções em Cognitivo-Comportamental  80  
Trabalho de Conclusão de Curso I  80  
Estágio Ênfase - Práticas Sociais e Institucionais III  75  
Estágio Ênfase - Psicologia e Processos Clínicos I  150  

Total do Semestre 545 

   

10
°.

 P
er

ío
d

o
 

Optativa III 80  
Optativa IV 80  
Realidade Brasileira  80  
Trabalho de Conclusão de Curso II  80  
Estágio Ênfase - Práticas Sociais e Institucionais IV  75  
Estágio Ênfase - Psicologia e Processos Clínicos II  150  

Total do Semestre 545 
 

Roll das disciplinas optativas I, II, III e IV: 

 

OPTATIVA I � DISCIPLINAS  80 
Psicossomática   80 
Psicologia do Esporte   80 
Psicolinguística   80 
Psicologia Ambiental  80 



 

 

Psicologia Forense 80 
Psicopedagogia Preventiva e Terapêutica  80 
Psicologia Hospitalar 80 
Libras - Língua Brasileira de Sinais 80 
Fundamentos da Educação Inclusiva   80 
Psicologia e Sexualidade Humana   80 
Orientação Vocacional e Profissional 80 
Avaliação Psiconeurológica 80 

   
 

Carga Horária � Resumo Hora-aula Horas 
Carga Horária ✁ Disciplinas  3840  3200.0  
Carga Horária ✁ Estágio Básico  144  120.0  
Carga Horária ✁ Estágio Específico  600  500.0  
Carga Horária ✁ Atividades Complementares  216  180.0  
Total  4800  4000.0  
 

 

2.6.3.1 Ementário e Bibliografia � Matriz n° 170 
 

1º PERÍODO 
 
Disciplina: ANATOMIA HUMANA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta os conceitos básicos de anatomia humanos. Estuda a anatomia e o 
funcionamento fisiológico dos diferentes tecidos, aparelhos e sistemas que compõem 
o corpo humano, com ênfase especial nos sistemas nervoso e endócrino.  
Bibliografia básica:  
JACOB, Stanley W.;FRANCONE, Clarice Ashworth;LOSSOW, Walter J. Anatomia e 
fisiologia humana. 5ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2015.  
SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. Vol. 2. 23ª ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2012.  
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. 
ed. Porto Alegre, Artmed, 2017. 
Bibliografia complementar:  
ABRAHAMS, P. H.;HUTCHINGS, R. T.;MARKS JR, S. C. Atlas colorido de 
anatomia humana de Mcminn. 4ªed. São Paulo, Manole, 1999.  
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental.3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1985. 
DANGELO, José Geraldo;FATTINI, Carlo Américo. Anatomia básica dos sistemas 
orgânicos. 2ª ed. São Paulo, Atheneu, 2009.  



 

 

GARDNER, Ernest; GRASY, Donald J.; O RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo 
regional do corpo humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1988.  
GRAY, Henry. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1988.  
 
Disciplina: FILOSOFIA  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Introduzir o aluno à filosofia, sua existência e a necessidade de iniciar-se no seu 
estudo através dos caminhos possíveis a sua iniciação. Discute o que tem sido 
filosofia com atitudes e interpretação do mundo. Trata, ainda, da filosofia do nosso 
tempo a partir da reflexão sobre questões que dêem conta da contextualização do 
mundo contemporâneo (questões definidas tendo em vista a conjuntura histórica 
atual, a natureza do curso e as necessidades dos alunos) bem como introduz o estudo 
do movimento filosófico que sustenta as contradições de nossa época.  
Bibliografia básica:  
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2015. 
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 19. ed. 
São Paulo: Loyola, 2015. 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 
introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo:Moderna, 2009.  
Bibliografia complementar:  
RICOEUR, Paul. O mal: um desafio à filosofia e à teologia. São Paulo: Papirus, 
1988. 
DESCARTES, R. Discurso do método. São Paulo: Abril Cultural, 1987. 
PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2012. 
FREIRE, I. R. Raízes da psicologia. 4. ed. Petrópolis, Vozes, 2010. 
BOTTERILL, G.; CARRUTHERS, P. A filosofia da psicologia. São Paulo: Instituto 
Piaget, 1999. 
 
Disciplina: FUNDAMENTOS SOCIAIS  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda aspectos da sociologia clássica que influenciaram o pensamento moderno da 
relação homem-sociedade, contemplando a configuração das relações sociais em 
todas as áreas, dentre elas as étnico-raciais, cultura afro-brasileira e indígena e 
identidade de gênero . Analisa as categorias sociológicas que contribuem com a 
leitura e a prática psicológica apontando áreas de intercessão entre os campos 
psicológico e sociológico. 
Bibliografia básica:  
DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2012. 
BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 33. ed. 
Petrópolis: Ed. Vozes, 2014. 



 

 

MARTINS, Carlos. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2013.  
Bibliografia complementar:  
FREUND, J. Sociologia de Max Weber. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
BEHRING, Elaine Rossetti e BOSCHETTI, Ivanete.Política social: fundamentos e 
história.  5 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
VILA NOVA, Sebastião.  Introdução à sociologia. 5.ed. São Paulo, Atlas,2004. 
BAUMAN, Z.; DONSKIS, L. Cegueira moral: perda da sensibilidade na 
modernidade líquida. 1. ed.Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E LINGUAGEM 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:   
Língua, linguagem e discurso. Fala e processos de construção de sentidos. 
Linguagem e processos de comunicação. Discurso, sociedade e Psicologia. 
Estruturação do discurso. Estrutura linguística de textos e do discurso. Alteridade e 
construção da identidade linguística. 
Bibliografia básica: 
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes e 
universitários. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. 
GUIMARÃES, T. C. Comunicação e linguagem. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 
Bibliografia Complementar:   
LACAN, Jaques. O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2009. 
FARACO, Carlos; MOURA, Francisco Marto; MARUXO, José Hamilton. Gramática. 
20 ed. São Paulo: Ática, 2012. 
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo: Ática, 2013. 
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da 
comunicação não-verbal. 57.ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
DORON, R.; PAROT, F. Dicionário de psicologia. São Paulo: Climepsi, 2001. 
 
 
 
Disciplina: INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Oportuniza uma visão geral da Psicologia, apresentando as diferentes teorias 
psicológicas contemporâneas e as áreas de atuação profissional.  
Bibliografia básica:  
BOCK, Ana M. B.; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, M. L.Trassi. Psicologias: uma 
introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 



 

 

FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo, 
HARBRA, 2002.  
Bibliografia complementar:  
ARNOLD, W. (Coord.); EYSENCK, Hans Jurgen; MEILI, R. (Coord.). Dicionário de 
psicologia.Vol 3. São Paulo, Loyola, 1994.  
CROCE, Delton;CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 6.ed. São 
Paulo, Saraiva, 2009.  
FELDMAN, R. S. Introdução à psicologia. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 704 p. 
TABONE, M. A psicologia transpessoal: introdução à nova visão de consciência 
em psicologia e educação. São Paulo: Cultrix, 2009. 
SPERLING, Abraham P. Introdução à psicologia. São Paulo, Pioneira Thomson 
Learning, 1999. 
 
Disciplina: PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS I  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS  
Ementa:  
Introduz o aluno no campo da psicologia experimental, abordando experimentos 
clássicos em psicologia sob uma perspectiva histórica. Estuda os processos 
psicológicos básicos de sensação, percepção, consciência, memória, motivação e 
emoção, buscando analisar os aspectos biológicos e contextuais implicados nesses 
processos. Enfatiza o método experimental através da ilustração ou realização de 
experimentos em sala de aula ou em laboratório.  
Bibliografia básica:  
NOLEN-HOEKSEMA, Susan;FREDRICKSON, Barbara L.;LOFTUS, Geoffrey R. 
Atkinson e Hilgard. Atkinson e Hilgar: Introdução à psicologia. 16.ed. São Paulo, 
Cengage Learning, 2018. 
BLEGER, José. Temas de psicologia. 4 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001.  
Bibliografia complementar:  
GREGG, Vernon. Memória humana. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
SPERLING, Abraham P. Introdução à psicologia. São Paulo: Pioneira, 1999. 
KRUGER, Helmuth; RAPPAPORT, Clara Regina (Coord.). Introdução à psicologia 
social. São Paulo: EPU, 1986. 
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
GAUER, G.; SOUZA, L. K. Psicologia cognitiva: teoria, modelos e aplicações.1. 
ed. Novo Hamburgo: Sinopsys, 2018. 
 
2º PERÍODO 
 
Disciplina: FISIOLOGIA HUMANA 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:   



 

 

Funcionamento e regulação dos órgãos e sistemas humanos (sistema 
gastrointestinal, respiratório, renal, cardiovascular, reprodutivo e endócrino). Sistema 
Nervoso Autônomo (simpático e parassimpático). Noções de neurofisiologia.Geração, 
propagação e transmissão de sinais neurais. Integração sensório-motora. Teoria 
(100%).   
Bibliografia básica:   
CINGOLANI, Horácio E. (Org.);HOUSSAY, Alberto B. (Org.). Fisiologia humana de 
Houssay. 7.ed. Porto Alegre, Artmed, 2004.   
GUYTON, Arthur C. Fisiologiahumana.6.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2011.   
GUYTON, Arthur C.;HALL, John. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2011.   
Bibliografia complementar:   
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2012.    
DAVIES, Andrew;BLAKELEY, Asa G. H.;KIDD, Cecil. Fisiologia humana. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5.ed. São 
Paulo, Robe Editorial, 2002.   
GANONG, William. Fisiologia médica. 17.ed. Rio de Janeiro:Pretice-Hall, 1999. 
MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.;KATCH, Victor L. Fisiologia do exercício: 
energia, nutrição e desempenho humano. 5.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2008.   
 
Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
O valor do conhecimento científico. Objetividade e neutralidade na ciência. Métodos 
e técnicas de pesquisa. O Planejamento da Pesquisa. O problema da pesquisa e sua 
formulação. Coleta de Dados. Análise e interpretação de dados. O Relatório da 
pesquisa e sua elaboração. Normas da ABNT. Teoria (100%)  
Bibliografia básica:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 6.ed. São Paulo, Atlas. 2010.  
VEIGA E SOUZA, A.; ILKIU, G. S. M.Manual de normas técnicas para trabalhos 
acadêmicos.Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Kaygang: União da Vitória, 
2017. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2006.  
Bibliografia complementar:  
APPOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 1. ed. São Paulo, Atlas, 2004.  
KOLLER, S. H.; COUTO, M. C. P. de P.; HOHENDORFF, J. V. (Org). Manual de 
produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 192 p. (Série Métodos de Pesquisa). 



 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 6. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  
MONTGOMERY, Eduard. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso: guia 
prático para desenvolver monografias e teses. Castelo Rio de Janeiro, Alta Books, 
2005. 001.42/M787e/Livros.  
PARRA FILHO, Domingos. Apresentação de trabalhos científicos: monografia, 
TCC, teses e dissertações. 3.ed. São Paulo, Futura, 2003.  
 
Disciplina: GENÉTICA APLICADA À PSICOLOGIA  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda as leis de Mendel e o papel da genética esclarecendo o valor das bases 
hereditárias na evolução do comportamento dos organismos vivos, principalmente do 
homem. Fornece suporte teórico no entendimento de temas como gene, herança, 
alterações cromossômicas, farmacogenética e genética do comportamento humano.  
Bibliografia básica:  
BROWN, C. A. Genética: um enfoque molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 
VOGEL, F.; MOTULSKY, A. G. Genética humana: problemas e abordagens. São 
Paulo: Guanabara Koogan, 2012. 
McINNES, Roderick; WILLARD, Huntington F.; PONTES, Luciane Faria de Souza 
(trad.). Thompson & Thompson: genética médica. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 
Bibliografia complementar:  
BORGES-OSÓRIO, M. R.; ROBINSON, W. M. Genética Humana. 3. ed. Porto 
Alegre; Artmed, 2013. 
PENNA, Antônio G. Introdução à psicologia genética de Piaget. Rio de Janeiro: 
Imago, 2001. 
PIAGET, Jean. A epistemologia genética.2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 2012. 
MOTTA, P. A. Genética humana aplicada à psicologia e toda área biomédica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
WALLON, H. As origens do pensamento na criança. São Paulo: Manole, 1989. 
 
Disciplina: NEUROFISIOLOGIA  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Estudo dos principais quadros neurológicos que interferem no comportamento do 
diagnóstico. Influência dos aspectos neurológicos no comportamento. Princípios de 
Diagnóstico Diferencial.  
Bibliografia básica:  
FUENTES, Daniel; MALLOY-DINIZ Leandro F., CAMARGO Cândida H. Pires, 
COSENZA  



 

 

Ramon Moreira. (Col.) Neuropsicologia: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
OLIVEIRA, M. A. D.Neurofisiologia do comportamento. 2. ed. São Leopoldo: 
ULBRA, 2005.  
KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q. Neurociência do comportamento. São Paulo: 
Manole, 2002.  
Bibliografia complementar: 
LEFÈVRE, Beatriz H.Neuropsicologia infantil. São Paulo: Sarvier, 1989.  
SCHMIDT, R. R. (ORG.). Neurofisiologia. 1 ed. São Paulo: Editora EPU, 1979.  
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e fisiologia humana. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
SPENCE, A. P. Anatomia humana básica. São Paulo: Manole, 1991. 
WOLF/HEIDEGGER (2000). Atlas de Anatomia Humana. Vol. 1. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 
 
Disciplina: PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Introduz o aluno no campo da psicologia experimental, abordando experimentos 
clássicos em psicologia sob uma perspectiva histórica. Estuda os processos 
psicológicos básicos de aprendizagem comportamental, pensamento e linguagem, 
buscando analisar os aspectos biológicos e contextuais implicados nesses processos. 
Enfatiza o método experimental através da ilustração ou realização de experimentos 
em sala de aula ou em laboratório.  
Bibliografia básica:  
BLEGER, José. Temas de psicologia.4 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 
MYERS, D. G. Explorando a psicologia. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
Bibliografia complementar:  
NOLEN-HOEKSEMA, Susan;FREDRICKSON, Barbara L.;LOFTUS, Geoffrey R. 
Atkinson e Hilgard. Atkinson e Hilgar: Introdução à psicologia. 16.ed. São Paulo, 
Cengage Learning, 2018. 
GREGG, Vernon. Memória humana. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.  
SPERLING, Abraham P. Introdução à psicologia. São Paulo: Pioneira, 1999.  
KRUGER, Helmuth; RAPPAPORT, Clara Regina (Coord.). Introdução à psicologia 
social. São Paulo: EPU, 1986.  
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  



 

 

Apresenta e discute o conceito de desenvolvimento em psicologia e sua perspectiva 
histórica. Estuda o desenvolvimento e constituição psíquica da criança, desde o 
período pré-natal até a pré-adolescência, abrangendo os aspectos afetivos, 
intelectuais e morais de acordo com diferentes perspectivas teóricas.  
Bibliografia básica:  
ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: 
Ática, 2010. 
Bibliografia complementar:  
LIDZ, Theodore. A pessoa: seu desenvolvimento durante o ciclo vital. Porto Alere: 
Artes Médicas, 1983. 
SOIFER, Raquel. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre : Artes 
Médicas, 1980. 
HERCULANO-HOUZEL, Suzana. O cérebro em transformação. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2005.  
BEE, Helen. O ciclo vital. Porto Alegre, ARTMED, 2000. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 
 
 
Disciplina: TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO E DESCRIÇÃO  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta, discute e exercita técnicas de observação e descrição do comportamento 
humano. Estuda critérios para definição e escolha de objetivos observacionais, 
indicando diferenças entre observação estruturada e não estruturada, e entre 
observação externa e interna (participante). Enfatiza o uso de critérios para assegurar 
validade, confiabilidade e rigor à prática da observação.  
Bibliografia básica:  
KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q. Neurociência do comportamento. São Paulo : 
Manole, 2002. 
KOLCK, Odette L. V..Testes projetivos gráficos no diagnóstico psicológico. vol. 
5. 1 ed. São Paulo: Editora EPU, 1984. 
FAGUNDES, A. J. F. M. Descrição, definição e registro de comportamento. São 
Paulo: Edicon, 2015. 
Bibliografia complementar: 
DANNA, M. F.; MATOS, M. A. Aprendendo a observar. 3. Ed. Editora: Edicon, 2015. 
176 p. 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
BLOCK, Peter. Comportamento Organizacional. São Paulo: M. Books, 2004.  
BOLSANELLO, Aurélio. Análise do comportamento humano em psicologia:  



 

 

Conselhos - Psicologia geral e atual. 14 ed. Curitiba: Editora Educacional Brasileira 
S.A, 1989.  
CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico � V. Porto Alegre. Artes Médicas. 2000. 
 
Disciplina: TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA I  
 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Examina as teorias psicanalíticas em seu desenvolvimento histórico a partir dos 
conceitos de inconsciente na filosofia. Estuda o sistema freudiano e seus principais 
conceitos, vindo acompanhado dos movimentos dissidentes e de autores 
psicanalíticos posteriores a Freud: psicanálise inglesa e francesa. Autores: Sigmund 
Freud, Anna Freud, Melanie Klein, Donald Woods Winnicott e Jean Jacques Lacan.  
Bibliografia básica:  
FREUD, S. Além do princípio do prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos 
(1920-1922). Vol. 18. Em: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago (originalmente publicado em 1921), 1996. 
________. Psicopatologia da vida cotidiana. Vol. 6. Em: Obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago (originalmente publicado em 
1901), 1996. 
________Três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos. Vol. 7. Em: Obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago (originalmente 
publicado em 1905), 1996. 
Bibliografia complementar:  
SCHULTZ, D.; ELLEN, S. História da psicologia moderna. 3. ed. São Paulo: 
Cengage CTP, 2014. 
FREUD, Sigmund. Cinco lições de psicanálise; A história do movimento 
psicanalítico; O futuro de uma ilusão; O mal-estar na civilização; Esboço de 
psicanálise. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
FIGUEIREDO, Luís Cláudio Mendonça. Matrizes do pensamento psicológico. 6. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 
DIDIER-WEILL, Alain. Inconsciente Freudiano e transmissão da psicanálise. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1988.  
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. 
 
 
3º PERÍODO 
 
Disciplina: ÉTICA PROFISSIONAL 
Carga Horária: 40 horas  
Ementa:  



 

 

Estuda a ética numa perspectiva histórica e filosófica. Apresenta e analisa o código 
de Ética Profissional dos Psicólogos e as resoluções que orientam a prática da 
profissão no Brasil.  
Bibliografia básica:  
BRITO, E. Psicologia e ética: o desenvolvimento da filosofia do psíquico de 
Franz Brentano. 1 ed. Curitiba: CRV, 2013. 
ROMARO, R. A. Ética na psicologia. Curitiba: Vozes, 2014. 
PASSOS, Elizete. Ética e psicologia: teoria e prática. São Paulo: Vetor, 2007. 
Bibliografia complementar:  
CFP ✁ CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de ética profissional do 
psicólogo. Brasília: CFP, 2005. Disponível em: www.site.cfp.org.br/wp-
17p.content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia-1.pdf 
COIMBRA, C. M. B.Psicologia, ética e direitos humanos. Brasília: CFP, 2000. 
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2008. 
FIOR, C. A.; PEREIRA FILHO, G.; MATOS, M. J. V. M. de. Psicologia e filosofia: 
subjetividade, ética e formação. 1ed. Curitiba: CRV, 2016.  
NOVAES, Adauto. Ética. São Paulo, Companhia das Letras, 2007.  
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Introdução à psicologia experimental. Definição de comportamento. A observação 
como instrumento de coleta de dados sobre comportamento e situação ambiental. 
Comportamento eliciado e emitido. As consequências das respostas 
comportamentais: reforço e controle aversivo. Comportamento operante e controle de 
estímulos. Discriminação condicional e aprendizagem. Esquemas de reforço. 
Modelagem. Compreensão e aplicação dos princípios e técnicas de análise 
experimental do comportamento em diferentes contextos sociais. Implicações éticas 
e sociais no uso de técnicas de controle do comportamento humano. Técnicas de 
modificação de comportamento. Aplicações de análise experimental do 
comportamento.   
Bibliografia básica:  
MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. de. Princípios básicos de análise do 
comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
GOMIDE, P. I. C.; WEBER, L. N. D. Análise Experimental do comportamento: 
manual de laboratório. Curitiba, Ed. Da UFPR, 2003. 
FAGUNDES, A. J. F. M. Descrição, definição e registro de comportamento. 17. 
Ed. Editora Edicon, 2015. 
Bibliografia complementar:  
GUIDI, M. A. A.; BAUERMEISTER, H. B. Exercícios de laboratório em psicologia. 
São Paulo: Martins Fontes, 1988. 



 

 

HOLLAND, James Gordon A análise do comportamento ✁ Col. Ciência do 
Comportamento. São Paulo, EPU,2014.  
LOMBARD-PLATET, V. L; WATANABE, O. M.; CASSETARI, L. Psicologia 
experimental: manual teórico e prático de análise do comportamento. 5. Ed. 
Editora Edicon, 2011.  
SILVA, Maria de Lourdes Ramos. Mudanças de comportamento e atitudes. São 
Paulo, Centauro, 1996. 
SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. São Paulo: Martins Fontes, 
2003.   
 
Disciplina: ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estudo de teste de hipótese e significância. Teste estatístico adequado. O caso de 
uma amostra. O caso de duas ou mais amostras independentes. Coeficiente de 
correlação. Medidas de correlação.  
Bibliografia básica:  
BARBETTA, P. Estatística aplicada às ciências sociais. 2. ed. Florianópolis: 
Editora da UFSC, 2015. 
DANCEY, C. P.; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia. 5. ed. 
Porto Alegre: Penso, 2013. 608 p. (Série Métodos de Pesquisa). 
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 
6.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
Bibliografia complementar:  
GODINHO, Pedro H. Inferência estatística aplicada à psicologia e à educação. 
São Paulo: Editora, 1976. 
CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. 4.ed. 
Curitiba: Ibpex, 2012. 
LEVIN, J. Estatística aplicada às ciências humanas. São Paulo: Harbra, 1987. 
BUNCHAFT, G. e CAVAS, C.S.T. Sob Medida: umguia sobre aelaboraçãode  
medidas  do comportamento  e suas aplicações. São Paulo: Vetor, 2002. 
REIDY, J.; DANCEY, C. Estatística sem matemática para psicologia � SPSS.  São 
Paulo: ARTMED, 2013. 
 
Disciplina: SAÚDE COLETIVA  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta e analisa o campo da saúde e da saúde pública, desde sua concepção, 
aspectos históricos, políticos, epistemológicos e de práticas de saúde. Políticas 
Públicas. Epidemiologia. Programas de saúde. Atuação na saúde coletiva. 
Organização social das práticas de saúde no Brasil.  
Bibliografia básica:  
BLEGER, Jose. Temas de psicologia. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2011. 



 

 

CAMPOS, G. W. de S. [et al.] Tratado de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Ed. 
Fiocruz; São Paulo: Hucitec, 2012. 
ROCHA, Aristides Almeida (Edit.); CESAR, Galvão Luiz Chester (Edit.). Saúde 
pública: bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2013. 
Bibliografia complementar:  
PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan,1995. 
SPINK, M. J. P. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2008. 
BLEGER, J. Psico-higiene e psicologia institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1984. 
PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde coletiva: teoria e prática. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Medbook, 2014. 
 
Disciplina: PROCESSOS GRUPAIS I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Analisa o conceito de grupo em uma perspectiva histórica. Estuda diferentes 
abordagens teóricas e metodológicas sobre processos grupais.  
Bibliografia básica:  
FLEURY, H. J.; KHOURI, G. S.; HUG, E. Psicodrama e neurociência: 
contribuições para a mudança terapêutica. São Paulo: Ágora, 2008. 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos dos grupoterapias. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000. 
YALOM, IRVIN D.; LESZCZ, MOLYN. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Trad.  
COSTA, RONALDO CATALDO. 5. Ed. São Paulo: ARTMED, 2006. 
Bibliografia complementar  
BAREMBLITT, Gregório (Org.); BAREMBLITT, Gregório (Org.). Grupos: teoria e 
técnica. 4ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986. Biblioteca de Psicanálise e sociedade; v1. 
ANDRADE, S. G. Teoria e Prática de dinâmica de grupo: jogos e exercícios. 5. 
ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
FAILDE, Izabel. Manual do facilitador para dinâmicas de grupo. 3 ed. São Paulo: 
Papirus, 2012. 
CAMPOS, G. W. et all. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: HUCITEC, 2012. 
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Ed. 
Atlas, 2015. 
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  



 

 

Estuda o desenvolvimento psicológico desde a adolescência até a velhice, tendo 
como pano de fundo o ciclo de vida familiar e o contexto cultural. Aborda as 
características típicas da adolescência, da vida adulta e da velhice em seus aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais a partir de diferentes referenciais teóricos.  
Bibliografia básica:  
ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento Humano. 12 ed. Porto Alegre. Artmed, 
2013. 
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: 
Ática, 2010. 
Bibliografia complementar:  
PILETTI, N.; ROSSATO, S. M.; ROSSATO, G. Psicologia do desenvolvimento. 1. 
ed. São Paulo: Contexto, 2014. 
LIDZ, Theodore. A Pessoa: seu desenvolvimento durante o ciclo vital. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1983. 
SOIFER, Raquel. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1980. 
HERCULANO-HOUZEL, Suzana. O cérebro em transformação. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2005.  
BEE, Helen. O ciclo vital. Porto Alegre, ARTMED, 2000. 
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E PROCESSOS SOCIAIS I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta e analisa o campo da Psicologia Social sob o ponto de vista histórico, 
pressupostos teórico-epistemológicos e metodológicos. Aborda fenômenos 
específicos e atuais que vêm constituindo o campo de atuação do psicólogo social.  
Bibliografia básica:  
MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia 
social. Petrópolis: Vozes, 2015. 
JUNQUEIRA, H. Psicodrama e neurociência - contribuições para a mudança 
terapêutica. Rio de Janeiro: AGORA, 2008. 
CAMPOS, R. H. de Freitas (Org.). Psicologia social comunitária: da solidariedade 
à autonomia. 14 ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
Bibliografia complementar: 
KRUGER, Helmuth; RAPPAPORT, Clara Regina (Coord.). Introdução à psicologia 
social. São Paulo: EPU, 1986. 
LANE, Silvia T. Maurer. O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Rio de Janeiro: Livro, 2007. 
LE BON. Psicologia das multidões. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
MYERS, d. g. Psicologia social. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 568 p. 
 



 

 

 
Disciplina: TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA II  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Apresenta os fundamentos teóricos que embasam as escolas comportamentalistas e 
cognitivistas. Identifica o comportamento e a cognição como objetos de estudo para 
a psicologia, abordando as teorias comportamentais do ponto de vista histórico e 
teórico. Analisa o surgimento do cognitivismo na psicologia e seus desenvolvimentos 
atuais.Autores: Edward Thorndike, Ivan Pavlov, John B. Watson, Burrhus F. Skinner, 
Edward Tolman, Joseph Wolpe, Aaron Beck e Albert Bandura. 
Bibliografia básica:  
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. 
HALL, Calvin Springer; CAMPBELL, John B. Teorias da personalidade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Teorias da personalidade. 2.ed. 
Trad. DeAllTasks. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 
Bibliografiacomplementar: 
BECK, Judith. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
BENSON, Nigel; WEEKS, Marcus; COLLIN, Catherine; GRAND, Voulla; LAZYAN, 
Merrin;  GINSBURG, Joannah. Trad. de Clara Hermeto e Ana Luísa Martins. O livro 
da psicologia.São Paulo: Globo, 2012. 
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Personalidade e crescimento pessoal. 5.ed. 
Trad.  de Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
SCHULTZ, D.; ELLEN, S. História da psicologia moderna. 3. ed. São Paulo: 
Cengage CTP, 2014. 
ABREU, C. N. e GUILHARDI, H. J. Terapia comportamental e cognitivo-
comportamental. São Paulo: Roca, 2004. 
 
 
4º PERÍODO 
 
Disciplina: ENTREVISTA EM PSICOLOGIA I  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Discute a entrevista como instrumento de trabalho do psicólogo. Conceitua, 
caracteriza e classifica a entrevista, abordando suas especificidades e perspectiva 
ética. Apresenta a entrevista no contexto clínico.  
Bibliografia básica:  
BLEGER, José. Temas de psicologia: entrevista e grupos. 4. ed. São Paulo: WMF 
MARTINS FONTES, 2011. 
MANNONI, M. A primeira entrevista em psicanálise. São Paulo: Campus, 2004. 
MORRISON, J. Entrevista inicial em saúde mental. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2010. 



 

 

Bibliografia complementar:  
ABREU, C. N. de. Terapia comportamental e cognitivo-comportamental. São 
Paulo: Roca, 2004. 
MACEDO, M. M. K.; CARRASCO, L. K. (orgs).Textos de entrevistas olhares 
diversos sobre a interação humana. Porto Alegre:Casa do Psicólogo, 2016.  
DIMITRIUS, Jo-Ellan; MAZZARELLA, Mark. Decifrar pessoas: como entender e 
prever o comportamento humano. 26 ed. São Paulo: Alegro, 2009. 
BENJAMIN ALFRED. A Entrevista de ajuda. São Paulo, Martins Fontes, 2011. 
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
 
 
Disciplina: PROCESSOS GRUPAIS II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Aborda a estrutura e a dinâmica dos processos grupais. Estuda os métodos e técnicas 
de intervenção grupal.  
Bibliografia básica:  
FLEURY, H. J.; KHOURI, G. S.; HUG, E. Psicodrama e neurociência: 
contribuições para a mudança terapêutica. São Paulo: Ágora, 2008. 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos das grupoterapias. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000. 
YALOM, IRVIN D.; LESZCZ, MOLYN. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Trad. 
COSTA, RONALDO CATALDO. 5. Ed. São Paulo: ARTMED, 2006. 
Bibliografia complementar:  
BAREMBLITT, Gregório (Org.); BAREMBLITT, Gregório (Org.). Grupos: teoria e 
técnica. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986. Biblioteca de psicanálise e sociedade; v1. 
FAILDE, Izabel. Manual do facilitador para dinâmicas de grupo. 3 ed. São Paulo: 
Papirus, 2012. 
ANDRADE, S. G. Teoria e prática de dinâmica de grupo: jogos e exercícios. 5. 
ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
CAMPOS, G. W. et all. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: HUCITEC, 2012. 
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Ed. 
Atlas, 2015. 
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E APRENDIZAGEM I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda a aprendizagem e seu processo a partir de diferentes perspectivas teóricas 
(comportamental, humanista, interacionista e sócio-interacionista, psicanalítica), 
situando seus fundamentos epistemológicos.  
Bibliografia básica:  



 

 

GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e 
aplicações à prática pedagógica. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 
LATAILLE, Y., OLIVEIRA, M. K. & DANTAS, H. Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 2016. 
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento Humano. 12 ed. Porto Alegre. Artmed, 
2013. 
Bibliografia complementar:  
PIAGET, J. Aprendizagem e conhecimento. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974. 
PILETTI, Nelson; ROSSATO, Solange M. Psicologia da aprendizagem: da teoria 
do condicionamento ao construtivismo. 1. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2011. 
ROSA, Jorge la. Psicologia e educação: o significado do aprender. 8 ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2004.  
TANAMACHI, Elenita de Rício, et. al.Psicologia e educação: desafios teóricos e 
práticos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
AXLINE, V. M. Dibs: em busca de si mesmo. 16. ed. Editora Círculo do Livro, 2002. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E PROCESSOS SOCIAIS II  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Aborda a constituição do sujeito e das coletividades enquanto processo atravessado 
pela linguagem e processos sociais emergentes na contemporaneidade.   
Bibliografia básica:  
MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia 
social. Petrópolis: Vozes, 2015. 
JUNQUEIRA, H. Psicodrama e neurociência - contribuições para a mudança 
terapêutica. Rio de Janeiro: AGORA, 2008. 
CAMPOS, R. H. de Freitas (Org.). Psicologia social comunitária: da solidariedade 
à autonomia. 14 ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
Bibliografia complementar:  
KRUGER, Helmuth; RAPPAPORT, Clara Regina (Coord.). Introdução à psicologia 
social. São Paulo: EPU, 1986. 
LANE, Silvia T. Maurer. O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
LE BON. Psicologia das multidões. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Rio de Janeiro, Livro, 2007. 
MYERS, D. G. Psicologia social. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 568 p. 
 
 
Disciplina: PSICOPATOLOGIA I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Introduz o tema da psicopatologia abordando a história dos transtornos mentais. 
Discute acerca da noção de saúde e doença mental. Estuda os conceitos básicos em 
psicopatologia e as alterações das principais funções psíquicas, incluindo aspectos 



 

 

relacionados à etiologia, diagnóstico e prognóstico e entendimento dinâmico dos 
principais transtornos mentais.  
Bibliografia básica:  
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornosmentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 
FIRST, M. B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 
Bibliografia complementar:  
BLACK, D. W.; GRANT, J. E. Guia para o DSM-5: complemento essencial para o 
manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 568 p. 
BARNHILL, J. W. Casos clínicos do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
DUMAS, J. E. Psicopatologia da infância e da adolescência. 3 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 640 p. 
KAPLAN, H. & SADDOCK, B. Compêndio de psiquiatria. 7. ed. São Paulo: Artes 
Médicas, 2007. 
BERGERET, J.; BECACHE, A.; BOULANGER, J. J. Psicopatologia: teoria e 
clínica.9 ed. Porto Alegre: Artmed, 1997.  
 
Disciplina: TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda os fundamentos e o histórico das pesquisas em medidas psicológicas. 
Apresenta conceitos que fundamentam a construção de instrumentos de avaliação 
psicológica. Oportuniza a prática de aplicação e análise de alguns testes, bem como 
a elaboração de laudos e pareceres. Discute indicadores e critérios para a escolha de 
instrumentos a utilizar em avaliação psicológica nas diversas áreas e debate a postura 
ética no uso destes instrumentos.  
Bibliografia básica:  
CAMPOS, D. M. S. O teste do desenho como instrumento de diagnóstico da 
personalidade: validade, técnica de aplicação e normas de interpretação. 36 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014.  
KOLCK, Odette Lourençao Van. Testes projetivos gráficos no diagnóstico 
psicológico. São Paulo: EPU, 1984. 
PRETO, C. R. de S. Laudo psicológico. Curitiba: Juruá, 2016. 
Bibliografia complementar:  
BARROSO, S. M.; SCORSOLINI-COMIN, F.; NASCIMENTO. E. Avaliação 
psicológica: da teoria às aplicações. 1 ed. Curitiba: Vozes, 2015. 
O'CAMPO, M. C. S., Arzeno, M. E. C. & Piccolo, E. G. O processo psicodiagnóstico 
e as técnicas projetivas. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. São Paulo: ARTMED, 2007.  



 

 

ANASTASI, A.Testagem psicológica, Porto Alegre 2000. 
BASTIDAS, Claudio. Clínica psicodinâmica: olhares contemporâneos.1. ed. São 
Paulo: Vetor, 2011. 
 
Disciplina: ESTUDOS EM PERSONALIDADE I 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Estuda o conceito de personalidade contemplando os principais debates que 
permearam o seu desenvolvimento. Examina as tendências contemporâneas de 
pesquisa e teoria em personalidade. Avalia a interação entre fatores biológicos e 
sociais na formação da personalidade, tendo como ponto de referência o 
movimentoneo-psicanalítico. Autores: Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich, Alfred Adler, 
Karen Horney, Erich Fromm, Rollo May e Harry Stack Sullivan. 
Bibliografia básica:  
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. 
HALL, Calvin Springer; LINDZEY, Gardner.Teorias da personalidade. São Paulo:  
Pedagógica e Universitária, 2000. 
MOREIRA, V.; SLOAN,T.Personalidade, ideologia e psicopatologia crítica. São 
Paulo: Escuta, 2002. 
Bibliografia complementar: 
KERNBERG, O. F. Agressão nos transtornos de personalidade e nas 
perversões. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
HALL, Calvin Springer; CAMPBELL, John B. Teorias da Personalidade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Teorias da Personalidade. 2.ed. 
Trad. DeAllTasks. São Paulo:Cengage Learning, 2015. 
LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. São Paulo: EPU, 
2003. 
FEIST, J.; FEIST, G. J.; ROBERTS, T. A. Teorias da Personalidade. 8. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2015. 
 
Disciplina: ESTÁGIO BÁSICO I  
Carga Horária: 48 horas 
Ementa:  
Esta disciplina tem caráter integrador de disciplinas até então estudadas, 
constituindo-se como um espaço para o exercício das habilidades e competências 
relacionadas a estas disciplinas. Poderão ser utilizadas técnicas de observação, 
instrumentos de avaliação ou intervenção psicológica em contextos de 
desenvolvimento ou experimentais. 
Bibliografia básica: 
DANNA, M. F.; MATOS, M. A. Aprendendo a observar. 3. ed. Editora: Edicon. 176 
p. 
FAGUNDES, A. J. F. M. Descrição, definição e registro de comportamento. São 
Paulo: Edicon, 2015. 



 

 

KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q. Neurociência do comportamento. São Paulo: 
Manole, 2002. 
Bibliografia complementar: 
BOLSANELLO, Aurélio. Análise do comportamento humano em psicologia:  
Conselhos - Psicologia geral e atual. 14 ed. Curitiba: Editora Educacional Brasileira 
S.A, 1987.  
FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação neurológica dos 
fatores psicomotores. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
SILVA, Maria de Lourdes Ramos. Mudanças de comportamento e atitudes. São 
Paulo, Centauro, 1996. 
WECHSLER, S. M. Psicologia Escolar: pesquisa, formação e prática. Campinas: 
Alínea, 2011. 
 
5º PERÍODO 
 
Disciplina: ENTREVISTA EM PSICOLOGIA II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta a entrevista em diferentes contextos de trabalho do psicólogo, discutindo 
critérios para a elaboração e condução da entrevista, resguardando a ética 
profissional.  
Bibliografia básica:  
MANNONI, M. A primeira entrevista em psicanálise. São Paulo: Campus, 2004. 
BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevistas e grupos. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011. 
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
Bibliografia complementar: 
ABREU, C. N. de. Terapia comportamental e cognitivo-comportamental. São 
Paulo: Roca, 2004. 
MACEDO, M. M. K.; CARRASCO, L. K. (orgs). (Con) Textos de entrevistas: olhares 
diversos sobre a interação humana. Porto Alegre: Casa do Psicólogo, 2016.  
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
BENJAMIN ALFRED. A Entrevista de ajuda. São Paulo, Martins Fontes, 2011. 
MACKINNON, R. A.; MICHELS, R.; BUCKLEY, P. J. A entrevista psiquiátrica na 
prática clínica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Disciplina: PROCESSOS CLÍNICOS I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta e conceitua a psicoterapia como forma de intervenção em psicologia. 
Estuda as diferentes abordagens terapêuticas atuais no que se refere a teoria, 
técnica, intervenções, indicações e contra-indicações.  



 

 

Bibliografia básica:  
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
ZENIDARCI, A. 99 procedimentos facilitadores em processos psicoterápicos. 
Rio de Janeiro: Wak, 2016. 
ZIMERMAN, D. Fundamentos Psicanalíticos: teoria, técnica e clínica. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999.  
Bibliografia complementar:  
CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico � V. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
WOLMAN, Benjamin B. (org.). Técnicas psicanalíticas. Vol. 3. Rio de Janeiro: 
Imago, 1977.  
FIORINI, Hector. Teoria e técnica de psicoterapias. 11 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Franci, 2013. 
BECK, J. Terapia cognitiva-comportamental: teoria e prática. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013. 
ROUDINESCO, E. e PLON, M. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998. 
 
Disciplina: PROCESSOS PSICODIAGNÓSTICOS  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda o processo psicodiagnóstico e suas etapas, apontando os métodos e técnicas 
utilizados pela psicologia para sua operacionalização, em diferentes áreas de 
atuação.  
Bibliografia básica:  
ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1995. 
HUTZ, C. S. Psicodiagnóstico. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
TRINCA, W. O Diagnóstico Psicológico: a prática clínica. São Paulo: EPU, 1984. 
Bibliografia complementar: 
CUNHA, J. A. & COL. Psicodiagnóstico V. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  
O'CAMPO, M. L.S. (org). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. 
São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
CLAWSON, Aileen. Bender infantil: manual de diagnóstico clínico. São Paulo: 
Artmed, 1980.   
PRETO, C. R. de S. Laudo psicológico. Curitiba: Juruá, 2016. 
MACKINNON, R. A.; MICHELS, R.; BUCKLEY, P. J. A entrevista psiquiátrica na 
prática clínica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Disciplina: ESTUDOS EM PERSONALIDADE II 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda o conceito de personalidade contemplando os principais debates que 
permearam o seu desenvolvimento. Examina as tendências contemporâneas de 



 

 

pesquisa e teoria em personalidade. Avalia a interação entre fatores biológicos e 
sociais na formação da personalidade, tendo como pontos de referência: o 
Funcionalismo, de William James; a Abordagem dos Traços, de Gordon Allport, 
Raymond Cattell e Hans Eysenck; a Teoria do Constructo Pessoal, de George Kelly 
e a Personologia, de Henry Murray.  
Bibliografia básica:  
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. 
HALL, Calvin Springer; LINDZEY, Gardner.Teorias da personalidade. São Paulo:  
Pedagógica e Universitária, 2000.  
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Teorias da Personalidade. 2.ed. 
Trad. DeAllTasks. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 
Bibliografia complementar: 
CATTELL, Raymond B. Análise científica da personalidade. São Paulo: IBRASA, 
1975. 
HALL, Calvin Springer; CAMPBELL, John B. Teorias da Personalidade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. São Paulo: EPU, 
2003. 
FEIST, J.; FEIST, G. J.; ROBERTS, T. A. Teorias da Personalidade. 8. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2015. 
MOREIRA, V.; SLOAN,T.Personalidade, ideologia e psicopatologia crítica. São 
Paulo: Escuta, 2002. 
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E APRENDIZAGEM II 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS  
Ementa:  
Estuda a constituição da não aprendizagem a partir das perspectivas interna e 
externa; fatores intra e intersubjetivos em interação no processo de aprendizagem.  
Bibliografia básica:  
ROTTA, N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO. R. S.Transtornos da aprendizagem: 
abordagem neurobiótica e multidisciplinar. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e 
aplicações à prática pedagógica. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 
LATAILLE, Y., OLIVEIRA, M. K. & DANTAS, H. Piaget, Vygotsky,Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 2016. 
Bibliografia complementar:  
PILETTI, Nelson; ROSSATO, Solange M. Psicologia da aprendizagem: da teoria 
do condicionamento ao construtivismo. 1. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2011. 
POZO, J. I. Teorias cognitivas da aprendizagem. 3. ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2002. 
METRING, R. Neuropsicologia e aprendizagem: fundamentos necessários para 
o planejamento do ensino. Rio de Janeiro: Wak, 2011. 



 

 

ROSA, Jorge. Psicologia e educação: o significado do aprender. 8. ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2004.  
TANAMACHI, Elenita de Rício, et. al. Psicologia e educação: desafios teóricos e 
práticos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
 
 
Disciplina: PSICOPATOLOGIA II  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Estuda o diagnóstico dos transtornos de personalidade propondo a discussão e o 
entendimento dinâmico dos mesmos. Aborda ainda o diagnóstico e entendimento 
dinâmico dos transtornos mentais na infância e adolescência.  
Bibliografia básica:  
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornosmentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 
FIRST, M. B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 
Bibliografia complementar:  
BLACK, D. W.; GRANT, J. E. Guia para o DSM-5: complemento essencial para o 
manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 568 p. 
BARNHILL, J. W. Casos clínicos do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
DUMAS, J. E. Psicopatologia da infância e da adolescência. 3 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 640 p. 
KAPLAN, H. & SADDOCK, B. Compêndio de psiquiatria. 7. ed. São Paulo: Artes 
Médicas, 2007. 
BERGERET, J.; BECACHE, A.; BOULANGER, J. J. Psicopatologia: teoria e 
clínica.9ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
 
 
Disciplina: RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURA AFRO-BRASILEIRA / 
INDÍGENA E IDENTIDADE DE GÊNERO 
Carga Horária: 40 horas  
Ementa:  
Reflexões sobre os aspetos caracterizadores da formação cultural brasileira: história 
e memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. As diversidades culturais 
delineadas através das singularidades nas línguas, nas religiões, nos símbolos, nas 
artes e nas literaturas. O legado dos povos Quilombolas e Guarani. 
Bibliografia básica:  
KABENGELE, Munanga. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias,  
línguas, cultura e civilizações. São Paulo: Global, 2009  



 

 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 16.ed. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 2007. 
MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 9.ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 
Bibliografia complementar:  
SANTOS, Helena Miranda; ANDRADE, Darlene Silva Vieira. Gênero na psicologia: 
articulações e discussões. Salvador: CRP-03, 2013. Disponível em: 
https://www.crp03.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Genero-na-Psicologia-
articulacoes-e-discussoes.pdf 
FASSHEBER, José Ronaldo Mendonça. Etno-desporto indígena: a antropologia 
social e o campo entre os Kaingang. Brasília, Ministério da Educação, 2010. 
980.41/F249e/Livros.  
GUIMARAES, Carlos Magno. A negação da ordem escravista: quilombos em 
Minas Gerais no séc. XVIII. São Paulo, Ícone, 1988.  
GRANDO, BeleniSaléte (Org.);PASSOS, Luiz Augusto (Org.). O eu e o outro na 
escola: contribuições para incluir a história e a cultura dos povos indígenas na 
escola. Cuiabá, EDUFMT, 2010.  
GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de Quilombolas: mocambos e 
comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2006. 
 
Disciplina: TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Discute a história e os fundamentos teóricos dos testes projetivos gráficos. Realiza 
experiências práticas de aplicação e análise de algumas técnicas projetivas, incluindo 
elaboração da síntese dos achados.  
Bibliografia básica:  
CAMPOS, D. M. S. O teste do desenho como instrumento de diagnóstico da 
personalidade: validade, técnica de aplicação e normas de interpretação. 36 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014. 
KOLCK, Odette Lourenço Van. Testes projetivos gráficos no diagnóstico 
psicológico. São Paulo: EPU, 1984. 
MÜLLER-GRANZOTTO, Marcos José; MÜLLER-GRANZOTTO, Rosane Lorena. 
Fenomenologia e gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 2016. 
Bibliografia complementar: 
BARROSO, S. M.; SCORSOLINI-COMIN, F.; NASCIMENTO. E. Avaliação 
psicológica: da teoria às aplicações. 1 ed. Curitiba: Vozes, 2015. 
O'CAMPO, M. C. S., Arzeno, M. E. C. & Piccolo, E. G. O processo psicodiagnóstico 
e as técnicas projetivas.São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. São Paulo: ARTMED, 2007.   
ANZIEU, Didier.  Os métodos projetivos. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 



 

 

BASTIDAS, Claudio. Clínica psicodinâmica: olhares contemporâneos.1. ed. São 
Paulo: Vetor, 2011. 
 
Disciplina: ESTÁGIO BÁSICO II  
Carga Horária: 48 horas 
Ementa:  
Esta disciplina tem caráter integrador das disciplinas até então estudadas 
constituindo-se como espaço para o exercício das habilidades e competências já 
trabalhadas. Serão utilizadas técnicas e instrumentos de avaliação e intervenção 
psicológica no âmbito dos grupos.  
Bibliografia básica:  
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 
FOUCALT, M. História da loucura na idade clássica. 9 ed. São Paulo: Perspectiva, 
2005. 
YALOM, IRVIN D.; LESZCZ, MOLYN. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. 
Trad.COSTA, RONALDO CATALDO. 5. ed. São Paulo: ARTMED, 2006. 
Bibliografia complementar: 
BLACK, D. W.; GRANT, J. E. Guia para o DSM-5: complemento essencial para o 
manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 568 p. 
CAMPOS, G. W. et all. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: HUCITEC, 2012. 
KAPLAN, H. & SADDOCK, B. Compêndio de psiquiatria. 7. ed. São Paulo: Artes 
Médicas, 2017. 
SPINK, M. J. P. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos dos grupoterapias. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000. 
 
6º PERÍODO 
 
Disciplina: PROCESSOS CLÍNICOS II  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS  
Ementa:  
Estuda os diversos transtornos mentais, enfatizando o tratamento sob a perspectiva 
psicodinâmica. Viabiliza conhecer formas de intervenção nos diferentes transtornos.  
Bibliografia básica:  
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
ZENIDARCI, A. 99 procedimentos facilitadores em processos psicoterápicos. 
Rio de Janeiro: Wak, 2016. 
ZIMERMAN, D. Fundamentos Psicanalíticos: teoria, técnica e clínica. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999. 
Bibliografia complementar:  
WOLMAN, Benjamin B. (org.). Técnicas psicanalíticas. Vol. 3. Rio de Janeiro: 
Imago, 1977.  



 

 

FIORINI, Hector. Teoria e técnica de psicoterapias. 11 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Franci, 2013. 
BECK, J. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013.   
ROUDINESCO, E. e PLON, M..Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998. 
YOSHIDA, E. M. P.; ENEAS, M. L. E. Psicoterapias psicodinâmicas breves. 3.ed. 
Editora Alínea, 2013. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES E DO TRABALHO  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta a história da psicologia organizacional. Aborda o comportamento humano 
nas organizações e analisa aspectos relativos à produção e gestão. Discute as 
possibilidades de atuação do psicólogo nas organizações, enfocando questões 
teóricas e éticas. Conceitua e discute métodos e técnicas de intervenção nas 
organizações. Aborda as implicações do trabalho na produção de subjetividade e 
saúde dos trabalhadores.  
Bibliografia básica:  
CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8 ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 
BERGAMINI, C. Whitaker. Psicologia aplicada à administração de empresas: 
psicologia do comportamento organizacional. São Paulo: Atlas, 2015. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2012. 
Bibliografia complementar:  
BERGAMINI, C.W. & CODA, R. Psicodinâmica da vida organizacional, motivação 
e liderança. São Paulo: Atlas, 1997. 
BICHUETTI, José Luiz. Gestão de pessoas não é com o RH. São Paulo: Larousse 
do Brasil, 2011. 
BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. (Orgs.). O trabalho e as organizações: atuações 
a partir da psicologia. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  
MUCHINSKY, P. M. Psicologia organizacional.Editora Thomson, 2004. 
ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E. & BITTENCOURT, A.V.B.(Orgs.). 2.ed. 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
Disciplina: PSICOMOTRICIDADE  
Carga Horária: 40 horas  
Ementa:  
Fundamentos da educação psicomotora. Desenvolvimento de Habilidades. Atividade 
Psicomotora e Estimulação Essencial. Desenvolve um estudo teórico-prático da 
psicomotricidade discutindo o desenvolvimento psicomotor. Analisa as principais 
abordagens psicomotoras.  
Bibliografia básica:  



 

 

ROSA NETO, F. Manual de avaliação motora. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
OLIVEIRA, Gisele de Campos. Psicomotricidade: educação e reeducação num 
enfoque psicopedagógico.Petropolis: Vozes, 2015. 
FONSECA, Vitor da. O desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Rio de 
Janeiro: Bookman, 2008. 
Bibliografia complementar:  
ALMEIDA, G. P. Teoria e prática em psicomotricidade. 7.ed. Editora Wak, 2014. 
FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação neurológica dos 
fatores psicomotores. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  
CORIAT, L. F. Maturação psicomotora no primeiro ano de vida. São Paulo: Cortez, 
1997. 
FONSECA,  Vitor  da.  Manual  de  observação  psicomotora: 
significação psiconeurológica dos fatores psicomotores. Porto Alegre: Artmed, 
1995.   
NICOLA, Mônica. Psicomotricidade � Manual Básico.Rio de Janeiro: Revinter, 
2013.  
 
 
Disciplina: PSICOFARMACOLOGIA E BIOÉTICA   
Carga Horária: 40 horas presencial  40 horas APS  
Ementa:  
Estuda a história, conceitualização e classificação dos psicotrópicos, ansiolíticos, 
hipnóticos, anti-depressivos e anticonvulsivantes. Analisa a ação e o efeito dos 
fármacos sobre o sistema nervoso e suas influências nas emoções e no 
comportamento humano; princípios de bioética relacionadas com a pesquisa científica 
com seres humanos. Código de ética profissional; conceitos éticos para prescrições 
de psicotrópicos; 
Bibliografia básica:  
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2008.  
FORTES, Paulo Antônio de C. Ética e Saúde: questões éticas, deontológicas e 
legais: autonomia e direitos do paciente. Estudo de casos. São Paulo: EPU, 2002. 
GRAEFF, F. G. & BRANDÃO, M. L. (Orgs.). Neurobiologia dos transtornos 
mentais. 5. ed. São Paulo: Lemos Editorial, 2014.  
KAPLAN e SADOCK. Compêndio de psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas, 2017. 
OLIVEIRA, I. R.; SCHWARTZ, T.; STAHL, S. M. Integrando psicoterapia e 
psicofarmacologia: manual para clínicos. Porto Alegre: Artmed, 2015  
PEGORARO, Olinto A. Ética e bioética: da subsistência à existência. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010. 
Bibliografia complementar:  
CFP ? CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de ética profissional do 
psicólogo. Brasília: CFP, 2005. Disponível em: www.site.cfp.org.br/wp-
17p.content/uploads/2012/07/codigo-deetica-psicologia-1.pdf  



 

 

COIMBRA, C. M. B.; RODRIGUES, H. B. C; CAMINO, L. Psicologia, ética e direitos 
humanos. 2. ed. São Paulo: Brasília: Casa do Psicólogo, Conselho Federal de 
Psicologia, 2000. 
GREEN, Wayne Hugo. Psicofarmacologia clínica: da infância e da adolescência. 
4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
MILLER, Otto. Farmacologia clínica e terapêutica. 14 ED. Rio de Janeiro: Atheneu, 
1988.  
SCHUCKIT, M. Abuso de álcool e drogas: uma orientação clínica ao diagnóstico 
e tratamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.  
PASSOS, Elizete. Ética e psicologia: teoria e prática. São Paulo: Vetor, 2007. 
PESSINI, L. & BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas atuais em Bioética. São Paulo: 
Faculdades Integradas São Camilo e Loyola, 2014.  
FIGUEIREDO, L. C. M. Revisitando as psicologias: da epistemologia à ética nas 
práticas e discursos psicológicos. São Paulo: EDUC. Petrópolis: Vozes, 2015. 
STAHL, S. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações clínicas. Rio 
de Janeiro: Medsi, 2017.  
WHALEN, K.; FINKEL, R.; PANAVELIL, T. A. Farmacologia: ilustrada. Porto Alegre: 
Artmed, 2016. 
 
Disciplina: ESTUDOS EM PERSONALIDADE III 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda o conceito de personalidade contemplando os principais debates que 
permearam o seu desenvolvimento. Examina as tendências contemporâneas de 
pesquisa e teoria em personalidade. Avalia a interação entre fatores biológicos e 
sociais na formação da personalidade, tendo como pontos de referência: a Teoria da 
Hierarquia das Necessidades; Abordagem Centrada na Pessoa (ACP); a Gestalt-
terapia (GT); a Logoterapia, o Psicodrama e a Psicologia Positiva. Autores: Abraham 
Maslow, Carl Rogers, Frederick Perls, Viktor Frankl, Jacob Levy Moreno e Martin E. 
P. Seligman. 
Bibliografia básica:  
BUROW, Olaf-Alex; SCHERPP, Karl-heinz. Gestaltpedagogia: um caminho para a 
escola e a educação.2.ed.rev. e aum. São Paulo: Summus, 1985. 
HALL, Calvin Springer; CAMPBELL, John B. Teorias da Personalidade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
FRANKL, Vicktor E. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de 
concentração.39. ed. Petrópolis: Vozes, 2016. 
Bibliografia complementar: 
SCHULTZ, D.; ELLEN, S. História da psicologia moderna. 3. ed. São Paulo: 
Cengage CTP, 2014. 
MÜLLER-GRANZOTTO, Marcos José; MÜLLER-GRANZOTTO, Rosane Lorena. 
Fenomenologia e gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 2016.  
MORENO, Jacob Levy. Psicodrama. São Paulo: Cultrix, 2014. 
RODRIGUES, Hugo Elídio. Introdução à gestalt-terapia: conversando sobre os 
fundamentos da abordagem gestáltica.2.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 



 

 

ROGERS, Carl R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
Disciplina: TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA III  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Examina alguns instrumentos psicométricos de avaliação psicológica, com estímulos 
estruturados e não estruturados. Realiza experiências práticas de aplicação e 
interpretação dos mesmos e elabora a síntese dos achados na forma de 
entendimento dinâmico da personalidade. Elabora pareceres e laudos.  
Bibliografia básica: 
AMBIEL, R. A. M. e col. Avaliação psicológica: guia de consulta para estudantes 
e profissionais de psicologia. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 
HUTZ, C. S; BANDEIRA, D. C.; TRENTINI, C. M. (Orgs.). Psicometria. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. 
PRETO, C. R. de S. Laudo psicológico. Curitiba: Juruá, 2016. 
Bibliografia complementar:  
AFFONSO, R. M. L. Ludodiagnóstico: investigação clínica através do brinquedo. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 
O'CAMPO, M. C. S., Arzeno, M. E. C. & Piccolo, E. G. O processo psicodiagnóstico 
e as técnicas projetivas. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. São Paulo: ARTMED, 2007. 
LINS, M. R. C.; BORSA, J. C. Avaliação psicológica: aspectos teóricos e práticos. 
1. ed. Curitiba: Vozes, 2017. 
PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação.5. ed. 
Curitiba: Vozes, 2013. 
 
 
Disciplina: ESTÁGIO BÁSICO III  
Carga Horária: 48 horas 
Ementa:  
Esta disciplina tem caráter integrador das disciplinas até então estudadas 
constituindo-se como espaço para o exercício das habilidades e competências 
relacionadas a estas disciplinas. Serão utilizadas técnicas e instrumentos de 
avaliação aplicados em situação de psicodiagnóstico.  
Bibliografia básica: 
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2003. 
MARINHO, P. A Pesquisa em Ciências Humanas. Editora Vozes, 1986. 
SPINK, M. J. P. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 
Bibliografia complementar: 
ALVES-MAZZOTTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais.. São Paulo: Atica, 2010. 
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. São Paulo: 
EPU, 2003. 



 

 

SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 
conhecimento. 5 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2007. 
THUMS, J. Acesso à realidade técnica de pesquisa e construção do 
conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
 
7º PERÍODO 
 
Disciplina: PSICOLOGIA EDUCACIONAL  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Analisa a escola dentro sistema educacional brasileiro numa perspectiva histórica e 
institucional. Aborda a formação do psicólogo escolar discutindo sua intervenção, 
destacando temas relevantes para a compreensão do funcionamento desse contexto 
específico.  
Bibliografia básica:  
CARRARA, K. (Org.). Introdução à psicologia da educação. 1. ed. São Paulo: 
Avercamp, 2004. 
DIAS, E. T. D. M. Psicologia escolar e educacional. 1. ed.  Jundiaí, SP: Paco 
Editorial, 2014. 
WECHSLER, Solange Múglia (org.). Psicologia Escolar: pesquisa, formação e 
prática. 4. ed. Campinas: Alínea, 2011. 
Bibliografia complementar:  
MACHADO, A.M.; SOUZA, M.P.R. (Org). Psicologia escolar: em busca de novos 
rumos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 
NOVAES, Maria Helena. Psicologia escolar. 8 ed. Rio de Janeiro : Vozes, 1986. 
BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de psicologia escolar. 5 ed. São Paulo : 
Ática, 2002.  
SOUZA, Beatriz de Paula (org.). Saúde e Educação: muito prazer. São Paulo: Casa 
doPsicólogo, 2000. 
DEL PRETTE, Z. A. Psicologia Escolar e Educacional: saúde e qualidade de 
vida.Campinas: Alínea, 2011. 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES ORGANIZACIONAIS  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta algumas intervenções possíveis no âmbito das instituições e organizações. 
Diferencia as duas ações de forma epistemológica, possibilitando uma ação 
diferenciada nos dois contextos. Caracteriza as duas abordagens como sendo 
distintas, mas que possibilita algum tipo de integração possível.  
Bibliografia básica: 
CHIAVENATTO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do 
sucesso das organizações. 3. ed. Barueri: Manoele, 2014. 
JAQUES, M. G. C., e COL. Psicologia Social contemporânea. Petropólis: Vozes, 
2013. 



 

 

RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e gestão de pessoas: reflexões críticas e 
temas afins (ética, competência e carreira). São Paulo: Vetor, 2009. 
Bibliografia complementar:  
GAY, P. Freud: uma vida para nosso tempo. São Paulo: Cia das Letras, 2012. 
LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
LUCENA, M. D. da Salete. Planejamento de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 
1996.  
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
ZANELLI, J. C. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: 
Artmed, 2014. 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS NA IDADE ADULTA E NA 
TERCEIRA IDADE  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta e conceitua a psicoterapia como método de tratamento para problemas de 
natureza emocional. Estuda as diferentes abordagens terapêuticas no que se refere 
à teoria, técnica intervenções e indicações.  
Bibliografia básica:  
BECK, J. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013. 
GILLIÉRON, E. Introdução as psicoterapias breves. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. 
ZIMERMAN, David E. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica: uma 
abordagem didática. Porto Alegre: Artmed, 1999.  
Bibliografia complementar:  
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
RAMADAM, ZacariaBorge Ali. Psicoterapias. São Paulo: Ática, 1987. 
FIORINI, H. J. Teoria e técnicas de psicoterapias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
2013. 
WOLMAN, Benjamin B. (org.). Técnicas psicanalíticas. Vol. 3. Rio de Janeiro: 
Imago, 1977.  
ABREU, Maria Célia. Velhice: uma nova paisagem. 1. ed. São Paulo: Ágora, 2017. 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS NA INFÂNCIA E NA 
ADOLESCÊNCIA  
Carga Horária: 80 horas  
Ementa:  
Apresenta e conceitua a psicoterapia como método de tratamento para problemas de 
natureza emocional. Estuda as diferentes abordagens terapêuticas no que se refere 



 

 

à teoria, técnica e objetivos das abordagens psicoterápicas na infância e 
adolescência.  
Bibliografia básica:  
ABERASTURY, Arminda. Psicanálise da criança: teoria e técnica. Porto Alegre: 
Artmed, 1982.  
KALINA, Eduardo. Psicoterapia de adolescentes: teoria técnicas e casos 
clínicos. Porto Alegre: Artmed, 1988. 
MACEDO, M. Adolescência e psicanálise: intersecções possíveis. Porto Alegre: 
EdiPurcs, 2012.  
Bibliografia complementar:  
MONTEIRO, P. Psicologia e psiquiatria da infância e adolescência. Lisboa-
Portugal: Lidel, 2014. 
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
ABERASTURY, A. Psicanálise da criança: teoria e técnica. Porto alegre: Artes 
Médicas, 1982. 
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: normalidade e 
psicopatologia. 19 ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
MANNONI, M. A criança, sua doença e os outros. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 
 
 
Disciplina: MÉTODOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS  
Ementa:  
Apresenta a história e evolução da ciência, enfatizando os grandes debates que têm 
marcado a produção do conhecimento científico. Discute os métodos de pesquisa 
empregados em psicologia e as etapas do processo de pesquisa, considerando os 
seus diferentes delineamentos, os procedimentos de coleta e análise de dados mais 
usuais e a elaboração de projetos e relatórios.  
Bibliografia básica:  
BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia 
científica. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2007. 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 7 ed. São Paulo: Cortez, 
2017. 
VEIGA E SOUZA, A.; ILKIU, G. S. M.Manual de Normas Técnicas para trabalhos 
acadêmicos.Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Kaygang: União da Vitória, 
2017. 
Bibliografia complementar:  
ALVES-MAZZOTTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Atica, 2002. 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa em ciências 
sociais. 5. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2015. 



 

 

THUMS, J. Acesso à realidade técnica de pesquisa e construção do 
conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5 ed. 
São Paulo : Atlas, 2002.   
MARINHO, P. A Pesquisa em ciências humanas. São Paulo: Vozes, 1986. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Práticas Sociais e Institucionais I  
Carga Horária: 75 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à atuação do psicólogo no contexto das 
Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia.   
Bibliografia básica: 
BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 
2011. 
GIOIA-MARTINS, D. F. Psicologia e saúde: formação, pesquisa e prática 
profissional. 1 ed. São Paulo: Vetor, 2012. 
ANGERAMI, V. A psicologia no hospital. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2003. 
Bibliografia complementar: 
BLEGER, J. Psico-higiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1984. 
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2008. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2012. 
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
SOIFER, Raquel. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1980. 
 
 
8º PERÍODO 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E SAÚDE MENTAL 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa: 
Fornece elementos teórico-metodológicos para a compreensão da instituição da 
✞☎✄✄✔✆ ✑✄✄☛✆✝ ✄ ✑☎✞☎✁ ✞✄ ☎�✄✁✆✔✠☎ ✄✑ ✁✄✝✆✔✠☎ ✆☎ ☎☎✄☎✄✂☛☎ ✞✄ ✍✝☎✓☎✓✁✆✕ ✄✆

sociedade moderna. Analisa a trajetória da Reforma Psiquiátrica brasileira, a partir de 
elementos relativos aos processos de reforma da atenção em saúde mental, 
Movimento Antimanicomial brasileiro e aos atuais desafios das políticas públicas de 
saúde mental no Brasil. Desenvolve operadores conceituais e de intervenção através 
de uma perspectiva de intervenção social em relação ao cuidado aos usuários de 
álcool e/ou outras drogas e às pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes.  
Bibliografia básica:  



 

 

FOUCALT, M. História da loucura na idade clássica. 9 ed. São Paulo: Perspectiva, 
2017. 
GIOIA-MARTINS, D. F. Psicologia e saúde: formação, pesquisa e prática 
profissional. 1 ed. São Paulo: Vetor, 2012. 
AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Fio Cruz, 
2007. 
Bibliografia complementar:  
JESUS, A. F. Saúde mental no contexto da realidade brasileira: peripécias de 
uma equipe multiprofissional. 1 ed. Curitiba: Appris, 2017. 
STOCKINGER, R. C. Reforma psiquiátrica brasileira: perspectivas humanistas e 
existenciais. Florianópolis: Vozes, 2007. 
CHENIAUX, E. Manual de psicopatologia. 4 ed. Editora: Guanabara Koogan, 2015.  
CONSELHO FEDERAL de PSICOLOGIA (org.) Loucura, Ética e Política: escritos 
militantes. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 5.  
CORRÊA, R. G. Redução de danos e reinserção social: desafios, processos e 
estratégias na dependência química. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 
 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS DAS RELAÇÕES FAMILIARES  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta e conceitua as intervenções terapêuticas das relações familiares. Estuda 
o desenvolvimento das principais escolas de terapia da família.  
Bibliografia básica:  
ELKAIM, M. Panorama das terapias familiares. São Paulo: Summus, 1998, 
v.1ELKAIM, MONY. Terapia Familiar em Transformação. São Paulo: Summus, 
2000. 
BAPTISTA, M. N.; TEODORO, M. L. M. Psicologia de família: teoria, avaliação e 
intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
Bibliografia complementar: 
OSORIO, L. C.; VALLE, M. E. P. Manual de terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 
CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira; BERTHOUD, Cristiana Mercadante Esper. 
Família e ciclo vital: nossa realidade em pesquisa. São Paulo: Casa do psicólogo, 
2009.  
CERVENY, Ceneide M. de O. (Org.)  Família e...: comunicação, divóricio, 
mudança, resiliência, deficiência, lei, bioética, doença, religião e drogadição.  2 
ed., São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.  
KROM, M. Família e mitos: prevenção e terapia. São Paulo: Summus, 2000. 
WALSH, F. Processos normativos da família: diversidade e complexidade. Porto 
Alegre: Artmed, 2016. 
 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES EM PSICANÁLISE 
Carga horária: 80 horas 



 

 

Ementa: Apresenta os conceitos fundamentais da psicanálise: Inconsciente, 
transferência, repetição e pulsão, bem como asegunda tópica: Id , Ego e Superego. 
Explana os seguidores da psicanálise freudiana e as abordagens pós-
freudianas.Conceitua a Práxis psicanalítica, seus aspectos éticos, a verdade histórica 
✄ ☎☎✄✁☛✁✓✔�✄✁✖ �✁✆✂✆✝✁✆ ☎ ✍✂✆✁☎ ✝☎✁✆✕ ☎☎✑☎ �✆✁✆✞✂✎✑✆ ✞✆ ✁✂✁☛✄✁✂✆✁ ✆ �☎✂✂✆ �☎✁

☎✆✡✆✝☎✁✂ ✞☎ ✍�✄✁✓✄✄☎ ✂✆✄✁✕✁ ☎ ✍✂☎✑✄✑ ✞☎✁ ✁✆☛☎✁✕ ✄ ✆ ✄✄✓✁☎✁✄ ☎✂✁✄✁✁✂✡✆✁ ✄ ☎ ✁✂✁☛☎✁✂✆✝

de Schreber como paradigma da psicose. 
Utiliza artigos técnicos de Freud e textos clínicos da prática lacaniana. Abordaa 
interpretação, transferência, direção de cura, construções, os casos clínicos de Freud 
e os conceitos de fim da análise. 
 
Bibliografia básica: 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica. 1 ed. 
Porto Alegre: Artmed, 1999. 
LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J-B. Vocabulário da psicanálise.4 ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
ZIMERMAN, D. E. Manual de técnica psicanalítica: uma re-visão. 1 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2003. 
Bibliografia complementar: 
FREUD, S. (Autor); SOUZA, P. C. (Tradutor). Observações sobre um caso de 
✄☎✆✝✞✟☎ ✞✠✟☎✟✟✡☛☞ ✌✍✎ ✏✞✑☎✑ ✒✞✟ ✝☞✓✞✟✔✕✖ 1 ed. Vol. 9. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2013. 
FREUD, S. (Autor); SOUZA, P. C. (Tradutor). História de uma neurose infa✄✓✡✗ ✌✍✎

✏✞✑☎✑ ✒✞✟ ✗✞✠✞✟✔✕✘ ☞✗✙✑ ✒✞ ✚✝✡✄✛✜✚✡✞ ✒✞ ✚✝☞✢☎✝ ☎ ✞✆✓✝✞✟ ✓☎✣✓✞✟✖1 ed. Vol. 14. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
FREUD, S. (Autor); SOUZA, P. C. (Tradutor). Observações psicanalíticas sobre um 
✛☞✟✞ ✒☎ ✚☞✝☞✄✞✡☞ ✝☎✗☞✓☞✒✞ ☎✑ ☞✆✓✞✠✡✞✤✝☞✥✡☞ ✌✍✎ ✛☞✟✞ ✦✛✏✝☎✠☎✝✔✕✘ ☞✝✓✡✤✞✟ ✟✞✠✝☎

técnica e outros textos. 1 ed. Vol. 10.São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
FREUD, S. (Autor); CHOURAQUI, A. (Tradutor). Duas histórias clínicas ✌✍✎

✚☎✧✆☎✄✞ ★☞✄✟✔ ☎ ✞ ✍★✞✑☎✑ ✒✞✟ ✩☞✓✞✟✔). Vol. 10.Rio de Janeiro: Imago, 1990. 
FREUD, S. (Autor); SOUZA, P. C. (Tradutor). Três ensaios sobre a teoria da 
✟☎✣✆☞✗✡✒☞✒☎✘ ☞✄✪✗✡✟☎ ✥✝☞✤✑☎✄✓✪✝✡☞ ✒☎ ✆✑☞ ✏✡✟✓☎✝✡☞ ✌✍✎ ✛☞✟✞ ✫✞✝☞✔✕✖ 1 ed. Vol. 7. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES EM GESTALT-TERAPIA 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: Aborda os fundamentos principais da Gestalt-Terapia: organismo; sujeito; 
sintoma; psicossomática, saúde e adoecimento. Apresenta a Gestalt-Terapia e seus 
modelos de intervenção dentro dos aspectos da psicopatologia no campo gestáltico, 
trazendo noções de possibilidades psicoterapêuticas no manejo clínico das neuroses 
e psicoses. Trabalha a atuação da Gestalt-Terapia nos contextos da saúde e os 
fazeres do psicólogo no âmbito da saúde mental e na clínica psicoterapêutica. 
Bibliografia básica: 
HYCNER, R. & JACOBS, L. Relação e Cura em Gestalt-terapia. São Paulo: 
Summus, 1997.  
PERLS, F. Gestalt-terapia explicada. Vol 2. São Paulo: Summus, 1997.  
FRAZÃO, L. Gestalt-Terapia: conceitos fundamentais. Vol 2. 1 ed. São Paulo: 
Summus, 2014. 



 

 

Bibliografia complementar: 
POLSTER, I. e POLSTER, M. Gestalt-terapia integrada. SP: Summus, 2001.  
RODRIGUES, H.E. Introdução à gestalt terapia: conversando sobre os 
fundamentos da abordagem. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 
JOYCE, P., SILLS, C. Técnicas em gestalt: aconselhamento e psicoterapia. 1 ed. 
Editora Vozes, 2016. 
FRAZÃO, L., FUKUMITSU, K. O. A clínica, a relação psicoterapêutica e o manejo 
em Gestalt-Terapia.Vol 3. 1 ed. São Paulo: Summus, 2015. 
YONTEF, Gary M. Processo, diálogo e awareness: ensaios em Gestalt-terapia. 3 
ed. São Paulo: Summus, 1998.  
 
 
 
Disciplina: EMPREENDEDORISMO E PESQUISA EM PSICOLOGIA 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
 
Ementa: Conceitos e técnicas de pesquisa, de mercado e de setores de negócios. 
Instrumentos para identificação ampliada de oportunidades de negócios.  Análise de 
habilidades, perfil profissional e perfil empreendedor para o(a) psicólogo(a). 
Intraempreendedorismo e processos inovadores.  Plano de Negócios. Fontes de 
Financiamento e apoio a novos negócios. Empreendedorismo e globalização. 
Oportuniza ao aluno a elaboração de um projeto de pesquisa experimental ou não-
experimental, sob a orientação de um professor do curso de psicologia na plataforma 
Smart durante todo o semestre. 
 

Bibliografia básica:  
SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, Silvina A. 
Construindo Planos de Negócios. 3. ed.Rio de Janeiro: Campus, 2005.  
DORNELAS, José C. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios.6. 
ed. Rio de Janeiro: Campus, 2017. 
ZANELLI, J. C. Empreender em psicologia (e outros campos profissionais). 1. ed. 
Curitiba: Juruá, 2016. 
Bibliografia complementar:  
ALVES-MAZZOTTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Atica, 2002. 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa em ciências 
sociais.14. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2015. 
THUMS, J. Acesso à realidade técnica de pesquisa e construção do 
conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5 ed. 
São Paulo : Atlas, 2002.   
MARINHO, P. A Pesquisa em Ciências Humanas. Editora Vozes, 1986. 
 
 



 

 

Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Práticas Sociais e Institucionais II  
Carga Horária: 75 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das 
Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia.   
Bibliografia básica: 
BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011. 
GIOIA-MARTINS, D. F. Psicologia e saúde: formação, pesquisa e prática 
profissional. 1 ed. São Paulo: Vetor, 2012. 
ANGERAMI, V.A. A psicologia no hospital. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2003. 
Bibliografia complementar: 
BLEGER, J. Psico-higiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1984.  
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 2. 
ed. Goiânia: AB Editora, 2008. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
SOIFER, Raquel. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1980. 
 
9º PERÍODO 
 
Disciplina: OPTATIVA I  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: De acordo com a Disciplina escolhida pelo próprio acadêmico entre as 
seguintes:  
 
Disciplina: OPTATIVA II  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa: De acordo com a Disciplina escolhida pelo próprio acadêmico entre as 
seguintes:  
 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES EM COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:Reflete sobre a aplicabilidade geral dos conceitos da Teoria Comportamental 
e da Teoria Cognitiva em psicologia na psicoterapia comportamental e cognitiva. 
Caracterizao processo terapêutico. Analisa estratégias especiais de organização do 
processo. Identifica e exercita as principais técnicas psicoterápicas de avaliação e 
intervenção. Exemplifica e analisa as situações mais frequentes da aplicação da 
referida modalidade de psicoterapia. Discrimina as situações e condições em que a 
Psicoterapia Comportamental e Cognitiva se coloca recomendável e viável. 
Bibliografia Básica: 



 

 

ABREU, C. N. e GUILHARDI, H. J. Terapia Comportamental e Cognitivo-
comportamental. São Paulo: Roca, 2004.  
BECK, J. S. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática.13. ed. Porto 
Alegre, Artes Médicas, 2013. 
CABALLO, V. E. Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento. 
1 ed. Curitiba: Santos, 2007. 
Bibliografia Complementar: 
BECK, Judith. Terapia Cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
CABALLO, V. E. Manual para o tratamento cognitivo-comportamental dos 
transtornos psicológicos da atualidade: intervenção em crise, transtornos da 
personalidade e do relacionamento e da psicologia da saúde. 1 ed. Curitiba: 
Santos, 2006. 
CABALLO, V. E. Manual para o tratamento cognitivo-comportamental dos 
transtornos psicológicos da atualidade: transtornos de ansiedade, sexuais, 
afetivos e psicóticos. 1 ed. Curitiba: Santos, 2015. 
MARTIN, G.; PEAR, J. Modificação do comportamento: o que é e como fazer. 8 
ed. São Paulo: Roca, 2017. 
REINECKE, M. A.; DATTILIO, F. M.; FREEMAN, A. Terapia cognitiva com crianças 
e adolescentes: relatos de casos e práticas clínicas. Porto Alegre: LMP, 2009. 
 
 
Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
O trabalho é orientado por um professor familiarizado com o tema escolhido e deve 
demonstrar que o aluno consolidou os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  
Bibliografia básica:  
BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3. 
ed. São Paulo: Makron Books. 2007.   
MONTGOMERY, E. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso: guia prático 
para desenvolver monografias e teses. 2. ed.CasteloRio de Janeiro: Alta Books, 
2012. 
VEIGA E SOUZA, A.; ILKIU, G. S. M.Manual de normas técnicas para trabalhos 
acadêmicos.Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Kaygang: União da Vitória, 
2017. 
Bibliografia complementar:  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. 
ed.revista e ampliada. São Paulo: Atlas,2006.   
LÜCK, H. Metodologia de projetos. Uma ferramenta de planejamento e gestão. 
2ed. São Paulo: Vozes. 2013. (cap. 4 e 5).   
PARRA FILHO, D. Apresentação de trabalhos científicos: monografia, TCC, 
teses e dissertações. São Paulo : Futura, 2003. 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo.  Lisboa: Edições 70,2002. 
ECO,Umberto. Como se faz uma tese.  17. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 



 

 

 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Práticas Sociais e Institucionais III  
Carga Horária: 75 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das 
Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia.   
Bibliografia básica: 
CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 
CHIAVENATTO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do 
sucesso das organizações.3. ed. Barueri: Manoele, 2014. 
ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E. & BITTENCOURT, A.V.B.(Orgs.). 2.ed. 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
Bibliografia complementar: 
BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. (Orgs.). O trabalho e as organizações: atuações 
a partir da psicologia. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
MUCHINSKY, P. M. Psicologia organizacional. Editora Thomson, 2004. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e gestão de pessoas: reflexões críticas e 
temas afins (ética, competência e carreira). São Paulo: Vetor, 2009. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Psicologia e Processos Clínicos I 
Carga Horária: 150 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto dos 
Processos Clínicos em Psicologia.  
Bibliografia básica: 
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
CABALLO, V. E. Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento. 
Curitiba: Santos, 2016. 
TRINCA, W. O Diagnóstico Psicológico: a prática clínica. São Paulo: EPU, 1984. 
Bibliografia complementar:  
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: normalidade e 
psicopatologia. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
FIORINI, Hector. Teoria e técnica de psicoterapias. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Franci, 2013. 
ZIMERMAN, D. E. Manual de técnica psicanalítica: uma re-visão. 1 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
JOYCE, P., SILLS, C. Técnicas em Gestalt: aconselhamento e psicoterapia. 1 ed. 
Editora Vozes, 2016. 
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
 
10º PERÍODO 



 

 

 
Disciplina: OPTATIVA III  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: de acordo com a disciplina apontada pelo NDE e colegiado dentre as 
disciplinas dispostas no rol de optativas nesta matriz. 
 
 
Disciplina: OPTATIVA IV  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS  
Ementa: de acordo com a disciplina apontada pelo NDE e colegiado dentre as 
disciplinas dispostas no rol de optativas nesta matriz. 
 
 
Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
O trabalho é orientado por um professor familiarizado com o tema escolhido e deve 
demonstrar que o aluno consolidou os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  
Bibliografia básica:  
BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3. 
ed. ampliada. São Paulo: Makron Books. 2009.   
MONTGOMERY, E. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso: guia prático 
para desenvolver monografias e teses. 2. ed.Castelo Rio de Janeiro: Alta Books, 
2012.   
VEIGA E SOUZA, A.; ILKIU, G. S. M. Manual de normas técnicas para trabalhos 
acadêmicos.Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Kaygang: União da Vitória, 
2017.   
Bibliografia complementar:  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed 
revista e ampliada. São Paulo: Atlas, 2006.   
LÜCK, H. Metodologia de projetos. Uma ferramenta de planejamento e gestão. 
9. ed. São Paulo: Vozes. 2013. (cap. 4 e 5).   
PARRA FILHO, D. Apresentação de trabalhos científicos: monografia, TCC, 
teses e dissertações. São Paulo : Futura, 2003. 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo.  Lisboa: Edições 70, 2002. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese.  17. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Práticas Sociais e Institucionais IV  
Carga Horária: 75 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das 
Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia.   
Bibliografia básica: 



 

 

CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8 ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 
CHIAVENATTO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do 
sucesso das organizações. 3. ed. Barueri: Manoele, 2014. 
RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e gestão de pessoas: reflexões críticas e 
temas afins (ética, competência e carreira). São Paulo: Vetor, 2009. 
Bibliografia complementar: 
BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. (Orgs.). O trabalho e as organizações: atuações 
a partir da psicologia. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
MUCHINSKY, P. M. Psicologia organizacional.Editora Thomson, 2004. 
ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E. & BITTENCOURT, A.V.B.(Orgs.). 2.ed. 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Psicologia e Processos Clínicos II 
Carga Horária: 150 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto dos 
Processos Clínicos em Psicologia.  
Bibliografia básica: 
CABALLO, V. E. Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento. 
1 ed. Curitiba: Santos, 2016. 
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
TRINCA, W. O Diagnóstico Psicológico: a prática clínica. São Paulo: EPU, 1984. 
Bibliografia complementar:  
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: normalidade e 
psicopatologia. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
FIORINI, Hector. Teoria e técnica de psicoterapias. 11 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Franci, 2013. 
ZIMERMAN, D. E. Manual de técnica psicanalítica: uma re-visão. 1 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
JOYCE, P., SILLS, C. Técnicas em Gestalt: aconselhamento e psicoterapia. 1 ed. 
Editora Vozes, 2016. 
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA, CIÊNCIA E  PROFISSÃO 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: Oportunizar ao aluno a discussão sobre a diversidade da ciência 
psicológica; a diversidade da ação profissional da (o) psicóloga (o); a atuação da 
psicologia em contextos específicos.  Oportunizar a noção da função social da 
atuação da (o) psicóloga (o), sua abrangência e relevância social. Introduzir a 
importância do contexto social atual e a atuação da (o) psicóloga (o). 



 

 

 
Bibliografia básica: 
BRUM, A. J. O desenvolvimento econômico brasileiro. 30. ed. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 
2013.  
OLIC, N. B. Mundo contemporâneo: geopolítica, meio ambiente, cultura. 1. ed. 
São Paulo: Moderna, 2010.  
BALBINO, V. do C. R. Psicologia contemporânea na mídia: popularização da 
ciência, conhecimentos e cidadania. 1. ed. São Paulo: Paco Editorial, 2016.  
Bibliografia complementar:  
BARROS, O. Brasil globalizado: o Brasil em um mundo surpreendente. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Alta Books, 2008.  
PROENÇA, M.; NENEVÉ, M. Psicologia e educação na Amazônia: pesquisas e 
realidade brasileira. 1. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.  
CUNHA, L. A. Educação, estado e democracia no Brasil.5 ed. São Paulo : Cortez, 
2005.  
DOWBOR, L. A reprodução social. São Paulo, Vozes, 1998. DELORS, J. Educação: 
um tesouro a descobrir.São Paulo, Cortez, 2003. 
 
OPTATIVAS I, II, III e IV 
 
Disciplina Optativa I: PSICOSSOMÁTICA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Aborda o indivíduo doente em sua unidade psicossomática. Enfatiza o papel do 
psiquismo na regulação do equilíbrio psicossomático e a influência que as 
experiências mais precoces do indivíduo, junto com o meio, exercem em sua 
formação e estruturação. Analisa como o funcionamento psicológico pode produzir 
manifestações somáticas normais ou patológicas. Ressalta a importância das 
referências históricas, teóricas e clínicas da psicanálise para a compreensão das 
patologias orgânicas e pontua possibilidades de intervenção no campo das doenças 
psicossomáticas.  
Bibliografia básica:  
CAMON, V. A. A. Psicossomática e a psicologia da dor. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 
2012. 
MELLO, Julio de. Psicossomática hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
VOLICH, R. M.; FERRAZ, F. C.; ARANTES, M. A. de A. C. Psicossoma II: 
psicossomática psicanalítica. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. 
Bibliografia complementar: 
DEBRAY, R. O equilíbrio psicossomático: e um estudo sobre diabéticos. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 1995.  
LIMONGI FRANÇA, Ana Cristina; RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e trabalho: 
uma abordagem psicossomática. 4 ed. São Paulo : Atlas, 2007.   



 

 

GEAR, Maria Carmen; LIENDO, Ernesto Cesar. Semiologia psicanalítica. Rio de 
Janeiro: Imago, 1976.   
NASIO, J. D. Psicossomática: as formações do objeto a. ✁ Col. Transmissão da 
psicanálise. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
TOMAZELLI, E. Corpo e conhecimento: uma visão psicanalítica. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 1998. 
 
 
Disciplina Optativa I: PSICOLOGIA DO ESPORTE  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Processos cognitivos, motivacionais, emocionais e sociais na relação direta com os 
diferentes campos de aplicação no exercício e esporte. Instrumentos e testes 
psicológicos; programas do treinamento psicológico.  
Bibliografia Básica:  
SAMULSKI, D. Psicologia do esporte. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 380 p. 
BRANDÃO, M.R.F.; MACHADO, A. A. Coleção psicologia do esporte e do 
exercício: v1: teoria e aplicação. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  
RUBIO, K. Psicologia, esporte e valores olímpicos. 1 ed. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2012. 
Bibliografia Complementar:  
WEINBERG, R. S.; GOULD, D. Fundamentos da psicologia do esporte e do 
exercício. 4. ed. São Paulo: Artmed, 2008. 
GARRAT, Ted. Motivação esportiva: aumentando o desempenho nos esportes. 
São Paulo, Madras, [19--].  
MACHADO, Afonso Antonio. Psicologia do esporte: da educação física escolar ao 
esporte de alto nível. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006. 
RUBIO, Kátia;RUBIO, Kátia. Psicologia do Esporte: interfases, pesquisa e 
intervenção. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2000.  
BURITI, M. A. (org). Psicologia do esporte. Campinas: Alínea, 2001.  
 
Disciplina Optativa I: PSICOLINGUÍSTICA  
Carga Horária: 80 horas  
Ementa:  
Aprendizagem e ensino de língua: enfoque psicolinguístico. O processo de aquisição 
da linguagem - língua materna e segunda língua: teorias e etapas. Aquisição de 
linguagem e alfabetização: aquisição do sistema fonético, sintático, morfológico, 
aquisição do léxico. Processo físico e mental na aquisição de leitura e da escrita. 
Distúrbios na aquisição da linguagem.  
Bibliografia básica:  
MAIA, M. Psicolingüística, psicolingüísticas: uma introdução. 1 ed. São Paulo: 
Contexto, 2015. 
KATO, M. A concepção da escrita pela criança. 4. ed. Campinas: Pontes, 2010.  



 

 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Desenvolvimento da escrita: 100 propostas 
práticas para o trabalho com crianças de seis anos. 3. ed. Rio de Janeiro: Wak, 
2011. 
Bibliografia complementar:  
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2007. 
CHAPMAN, R. Processos e distúrbios na aquisição da linguagem.5. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996.  
KATO, M. O aprendizado da leitura. São Paulo: Martins Fontes, 1987.  
TEBEROSKY, A. Psicopedagogia da linguagem escrita. Campinas, São Paulo:  
UNICAMP/Vozes, 1994. 
PETERFALVI, Jean-Michel. Introdução à psicolinguística. São Paulo: Cultrix, 1973.   
 
Disciplina Optativa II: PSICOPEDAGOGIA PREVENTIVA E TERAPÊUTICA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Aborda o campo da psicopedagogia analisando a construção do não-aprender nos 
aspectos internos e externos ao sujeito aprendente, reflete sobre as intervenções 
possíveis desde o diagnóstico até os tratamentos necessários ao alcance da 
aprendizagem.  
Bibliografia básica:  
COLL, C; PALACIOS J. & MARCHESI A. (org.). Desenvolvimento Psicológico e 
Educação. 2 ed.Porto Alegre: Artmed, 2004. 
NOGUEIRA, M. O. G. Psicopedagogia clínica: caminhos teóricos e práticas. 
Curitiba: Ibpex, 2013. 
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornosmentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
Bibliografia complementar:  
BASSOLS ET. AL. (Orgs) Saúde mental na escola: uma abordagem 
multidisciplinar. Porto alegre: Mediação, 2003.  
DEBESSE, M.; MIALARET, G. (Org).Tratado das ciências pedagógicas: 
psicologia da educação. Vol. 5. São Paulo: Nacional; EDUSP, 1974. 
LANHES, M. E., NICO, M. Nem Sempre é o que parece: como enfrentar a dislexia 
e os fracassos escolares. São Paulo: Editora Alegro, 2002. 
SISTO, F. F.; BORUCHOVITCH, E.; FINI, L. D. T.; BRENELLI, R. P.; MARTINELLI, 
S. de C. Dificuldades de aprendizagem no contexto psicopedagógico. 8. ed. 
Curitiba: Vozes, 2012. 
WEISS, M. L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de 
aprendizagem. 14. ed. Rio de Janeiro: DP&ª, 2016.  
 
 
Disciplina Optativa II: PSICOLOGIA HOSPITALAR 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: Fundamentos e aspectos históricos, teóricos e metodológicos da Psicologia 
na saúde. Diversidade de contexto e de variáveis nas relações entre saúde e doença 



 

 

e no funcionamento e dinâmica das instituições de saúde. Abordagens psicológicas de 
promoção, prevenção e reabilitação em saúde. Atuação do psicólogo nos seus vários 
níveis, dando ênfase às várias especialidades médicas, mediante o conhecimento das 
doenças psicossomáticas e a instrumentalização de técnicas, objetivando um 
programa de atuação em Psicologia Hospitalar. 
 
Bibliografia básica: 
ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). E a psicologia entrou no hospital. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). Psicologia hospitalar: teoria e prática. São 
Paulo: Pioneira, 2017. 
ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). O doente, a psicologia e o hospital. 3 ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2002. 
Bibliografia complementar: 
NEME, C. M. B. Psico-oncologia: caminhos e perspectivas. 1 ed. São Paulo: 
Summus, 2010. 
MELLO FILHO, J. Grupos de Reflexão: de Balint a Luchina. In: MELLO FILHO, J. 
(Org). Grupo e Corpo: Psicoterapia de Grupo com Pacientes Somáticos. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
ROMANO, B.W. A prática da psicologia nos hospitais. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1998. 
BAPTISTA, M. N.; DIAS, R. R.; BAPTISTA, A. S. D. Psicologia hospitalar: teoria, 
aplicações e casos clínicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
MARTINS, L.A.N; DE MARCO, M.A. Dilemas éticos. In: DE MARCO, M.A. (orgs). A 
face humana da Medicina do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
 
Disciplina Optativa II: LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DESINAIS  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Legislação e inclusão. Língua, culturas comunidades e identidades surdas. Aquisição 
de Linguagem e a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.  
Bibliografia básica:  
GESSER, A. Libras: que língua é essa? : crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
SÁ, N. R. L. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo: Paulinas, 2010. 
SCKLIAR, Carlos. Atualidade da educação bilíngüe para surdos: processos e 
projetos pedagógicos.Vol 1. 3 ed. Porto Alegre: Mediação, 2017.  
Bibliografia complementar:  
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem.1. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 1997.  
GÓES, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. 4. ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2012. 
SCKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed.Porto Alegre: 
Mediação, 2005. 



 

 

TESKE, Ottmar (Org.). Letramento e minorias. 3 ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
RAFAELI, Katia Solange Coelho; SILVEIRA, Maria Dalma Duarte. Caderno de 
estudos: língua brasileira de sinais � Libras.Indaial :Asselvi, 2009. 
 
 
 
Disciplina Optativa III: PSICOLOGIA AMBIENTAL  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
A importância do ecossistema para a qualidade de vida. A articulação entre meio 
ambiente, relações sociais e subjetividade humana como perspectiva ecológica. 
Análise das inter-relações entre comportamento e ambiente sob o prisma da 
sustentabilidade. Estudos das interações pessoas-ambientes a partir de temas como 
percepção, cognição, percepção ambiental, territorialidade, espaço pessoal, 
educação ambiental, gestão socioambiental e distúrbios urbanos. O Brasil e as 
políticas de preservação da natureza.  
Movimentos ecológicos e sua repercussão no mundo atual.  
Bibliografia básica:  
GÜNTHER, Harmut; GUZZO, Raquel Souza Lobo e PINHEIRO, José Q. Psicologia 
ambiental: entendendo as relações do homem e o meio ambiente. 3. ed. 
Campinas, SP: Átomo & Alínea, 2014  
TRIERWEILER, M.; SILVA, N. O psicólogo nas ações de qualidade de vida: 
possibilidades de intervenção nos ambientes físico e psicossocial das 
organizações. São Paulo: Jurua Editora, 2010  
TAUK-TORNISIELO, Sâmia Maria (Org.); GOBBI, Nivar (Org.); FOWLER, Harold 
Gordon (Org.). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. São Paulo, UNESP, 
1995.  
Bibliografia complementar:  
CAVALCANTE, S.; ELALI, G. A. (orgs). Temas básicos em psicologia ambiental. 
Petrópolis, R.J.: Vozes, 2011. 
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental : princípios e práticas. São Paulo, 
GAIA, 2004.  
SEBRAE .A questão ambiental : o que todo empresário precisa saber. Brasília, 
SEBRAE, 1996.  
SILVERSTEIN, Michael; SÁ, Alvaro (Trad.). A revolução ambiental : como a 
economia poderá florescer e a terra sobreviver no maior desafio da virada do 
século. 1. ed. Rio de Janeiro, Nórdica, 1993. 
LUZZI, D. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. Coleção Série 
Sustentabilidade. 1. ed. São Paulo: Editora Manole, 2012. 
 
 
Disciplina Optativa III: PSICOLOGIA FORENSE 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  



 

 

Estuda tópicos da psicologia relacionados ao direito e a criminologia. Aborda a 
psicopatologia, a violência e a criminalidade do ponto de vista da ciência psicológica 
e jurídica. Analisa a criança e o adolescente como sujeitos na psicologia do direito.  
Bibliografia básica: 
BOCK, A. M. B., FURTADO, O., TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao 
estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008. 
CARVALHO, M. C. N. de (Org.); MIRANDA, V. R. (Org.). Psicologia jurídica: temas 
de aplicação. Curitiba : Juruá, 2017.  
GONÇALVES, Hebe Signorini (Org.); BRANDÃO, Eduardo Ponte (Org.) Psicologia 
jurídica no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: NAU, 2004. 
Bibliografia complementar:  
HUSS, T. M. Psicologia forense: pesquisa, prática clínica e aplicações. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 
MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do crime e a lei 6.416/77. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. 
PEREIRA, R. C. Direito de família: uma abordagem psicanalítica.4.ed.Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. 
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 1974. 
SILVA, D. M. P. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro: a interface da 
psicologia com o direito nas questões de família e infância. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. 
 
Disciplina Optativa III: PSICOLOGIA E SEXUALIDADE HUMANA 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Examina as questões relativas a sexualidade humana, o comportamento sexual, as 
mudanças biológicas relativas ao sexo e ao gênero ao longo do desenvolvimento 
humano. Discute temas atuais e de interesse como doenças sexualmente 
transmissíveis, orientação sexual, prostituição e disfunções sexuais.  
Bibliografia básica: 
LOPES, G.; MAIA, M. Sexualidade e envelhecimento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1994. 
MELO, S. M. M.; BRUNS, M. A. T. Educação, sexualidade e saúde: diálogos 
necessários. 1. ed. Curitiba: CRV, 2013. 
HEILBORN, M. L. Aprendizado da sexualidade, reprodução e trajetórias sociais 
de jovens brasileiros. 1. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.  
Bibliografia complementar: 
ABDO, C. Sexualidade humana e seus transtornos. 4. ed. São Paulo: Casa Leitura 
Médica, 2012. 
UZIEL, A. P.; RIOS, L.F.; GUY, R. Construções da sexualidade. Rio de Janeiro: 
Passo Musical, 2009.  
SOUZA, R. P.; OSORIO, L. C. A educação sexual de nossos filhos: uma visão 
contemporânea. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993.  



 

 

MASTERS, William H.; JOHNSON, Virginia E. A conduta sexual humana. 4 ed. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.   
NOBRE, P. Disfunções sexuais: teoria, investigação e tratamento. Lisboa: 
Climepsi, 2006. 
VELHO, G. Desvio e divergência: uma crítica da patologia social. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1977. 
 
Disciplina Optativa IV: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Esta disciplina discute o desenvolvimento de urna visão integrada do processo de 
educação inclusiva, na diversidade de seus enfoques teóricos, dinâmicas e 
abrangências, entendendo-o como imprescindível ao desenvolvimento dos sujeitos 
que apresentam necessidades especiais, enquanto seres unificados, em suas formas 
de sentir, pensar e agir.  
Bibliografia básica:  
RIBAS, João Baptista Cintra. O que são pessoas deficientes.6. ed. São Paulo : 
Brasiliense, 2003.   
STAINBACK, S. e STAINBACK. Inclusão: um guia para educadores. Porte Alegre: 
Artmed, 1999.   
SPROVIERI, Maria Helena, S.; ASSUMPÇÃO, Francisco B. Deficiência mental:  
sexualidade e família. São Paulo: Manole, 2005.  
Bibliografia complementar: 
BUSCAGLIA, L. Os deficientes e seus pais. Trad. Raquel Mendes. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1993.   
DINIZ, D. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007. Coleção Primeiros 
Passos, 2012. 
CUNHA, E. Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola 
e na família.6. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2009. 
MARTÍNEZ, A. M. Psicologia escolar e compromisso social: novos discursos, 
novas práticas. 3. ed. São Paulo: Alínea, 2015. 
DÍAZ, F.; BORDAS, M.; GALVÃO, N.; MIRANDA, T. (Org.). Educação inclusiva, 
deficiência e contexto social: questões contemporâneas. 1. ed. Salvador, BA: 
EDUFBA, 2009. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/170/3/Educacao%20Inclusiva.pdf 
 
Disciplina Optativa IV: ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Estuda diferentes teorias e perspectivas de intervenção em orientação vocacional e 
profissional. Discute questões relativas ao desenvolvimento e orientação vocacional 
e o uso de testes e técnicas dentro dos contextos escolar, organizacional e clínico.  
Bibliografia básica:  



 

 

BOCK, A. M. B. A escolha profissional em questão. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
. 
BOHOSLAVSKY, Rodolfo. Orientação vocacional: a estratégica clínica. 13. ed. 
São Paulo: Martins, 2015. 
MATTOS, M. B. da S. Orientação vocacional � A escolha do ser: uma proposta 
transpessoal. 1. ed. São Paulo: Pillares, 2008. 
Bibliografia complementar:  
MOURA, Cynthia Borges de. Orientação profissional: sob o enfoque do 
comportamento. 3 Ed. Campinas-SP: Alínea e Átomo, 2011. 
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2015.   
SOARES, D. H. P.; LISBOA, M. D. Orientação profissional em ação: formação e 
prática de orientadores. 1. ed. Vol. 1. São Paulo: Summus, 2017. 
LEVENFUS, Rosane Shotgues; SOARES, Dulce Helena Penna (Org.). Orientação 
vocacional ocupacional. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 336 p.   
LUCCHIARI, D. H. P. S. Pensando e vivendo a orientação profissional. 7. ed. São 
Paulo: Summus Editorial, 1993. 
 
Disciplina Optativa IV: AVALIAÇÃO PSICONEUROLÓGICA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Retoma conceitos acerca das bases neurológicas dos processos psíquicos e as 
correlações anatomo-clínicas de determinadas patologias como base para o estudo 
dos métodos de investigação neuropsicológica. Apresenta e analisa o uso de técnicas 
de testagem e avaliação neuropsicológica.  
Bibliografia básica:  
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  
FUENTES, Daniel; MALLOY-DINIZ L. F.; CAMARGO, Candida H. P., COSENZA 
Ramon M. Neuropsicologia: teoria e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
MALLOY-DINIZ, L. F.; FUENTES, D.; MATTOS, P.; ABREU, N. Avaliação 
neuropsicológica. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
Bibliografia complementar: 
FONSECA, Vitor da. Cognição, neuropsicologia e aprendizagem: abordagem 
neuropsicológica e psicopedagógica.3. ed. Curitiba: Vozes, 2012. 
YUDOFSKY,S.C& HALES.R.E. Compêndio de neuropsiquiatria. Porto Alegre: 
Artmed, 1996.  
LEFÈVRE, Beatriz H. Neuropsicologia infantil. São Paulo: Sarvier, 1989.   
PIAGET, J. Epistemologia genética. 4. ed.São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
VYGOTSKY, LS. A formação social da mente. 6 ed. São Paulo:Martins 

Fontes;1998. 

 



 

 

2.6.3.2 Matriz curricular destinada às turmas ingressantes a partir de 2019/1 sob 

o n° 145   

Com base na matriz curricular do ano de 2014, na reunião do NDE e com a 

aprovação do colegiado do curso de PSICOLOGIA, optou-se em fazer alterações 

também para a matriz 145 de 2019/1 com relação a carga horária de algumas 

disciplinas que anteriormente possuíam 40 ou 80 horas/aulas, para melhor 

operacionalizar o gerenciamento das aulas e aproveitamento por parte dos alunos. O 

currículo do curso de graduação em psicologia inclui aspectos complementares de 

perfil, habilidades, competências e conteúdo, de forma a considerar a inserção 

institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos, demandas e expectativas 

do desenvolvimento do setor saúde na região, sendo assim esta a necessidade da 

nova matriz.  

Houve também a modificação de algumas disciplinas integrantes ao roll das 

disciplinas de práticas exitosas na modalidade em APS (Atividades Pedagógicas 

Supervisionadas), estando assim esta nova matriz mais atrativa e com qualidade de 

ensino aprendizagem.   

 

  
MATRIZ N° 145 

Carga 
Horária 

1º
 P

er
ío

d
o

 Anatomia humana  80 
Desafios Sociais Contemporâneos (40 horas sala/40 horas APS) 80 
Psicologia e Realidade Brasileira (40 horas sala/40 horas APS) 80 

Introdução à psicologia  80 
Processos psicológicos básicos I  80 

Total do semestre 400 

   

2°
. P

er
ío

d
o

 

Fisiologia Humana  40 
Metodologia e Métodos Quantitativos de Pesquisa (40 horas 
sala/40 horas APS) 

80 

Bases Biológicas do Comportamento e Genética Aplicada à 
Psicologia (40 horas sala/40 horas APS) 

80 

Processos Psicológicos Básicos II 40 
Psicologia do Desenvolvimento I 80 
Técnicas de Observação e Descrição 40 
Teorias e Sistemas em Psicologia I 40 

 Total do semestre 400 

  
  



 

 

 
3°

. P
er

ío
d

o
 

Neurofisiologia 40 
Ética Profissional 40 
Saúde Coletiva 40 
Psicologia experimental (40 horas sala/40 horas APS) 80  
Processos grupais I  40  
Psicologia do desenvolvimento II  40  
Psicologia e processos sociais I 40 
Teorias e sistemas em psicologia II (40 horas sala/40 horas APS) 80  

 Total do semestre 400 

   

4°
. P

er
ío

d
o

 

Entrevista em Psicologia I (40 horas sala/40 horas APS) 80 
Processos Grupais II 40 
Psicologia e Aprendizagem I  40 
Psicologia e Processos Sociais II 80 
Psicopatologia I 40 
Estudos em Personalidade I (40 horas sala/40 horas APS) 80 
Técnicas em Avaliação Psicológica I 40 
Estágio Básico I   48 

 Total do Semestre 448 
   

5°. 
Período 

Entrevista em Psicologia II  40  
Processos Clínicos I  40  
Processos Psicodiagnósticos  40  
Estudos em Personalidade II  40  
Psicologia e Aprendizagem II (40 horas sala/40 horas APS) 80  
Psicopatologia II (40 horas sala/40 horas APS) 80  
Relações Étnico-Raciais, Cultura Afro-brasileira, Indígena e 
Identidade de Gênero  40  
Técnicas de Avaliação Psicológica II  40  
Estágio Básico II  48  

 Total do Semestre 448 
 

6°
. P

er
ío

d
o

 

Processos Clínicos II (40 horas sala/40 horas APS) 80 
Psicologia das Organizações e do Trabalho 80 
Psicomotricidade 40 
Estudos em Personalidade III 40 
Psicofarmacologia e bioética (40 horas sala/40 horas APS) 80 
Técnicas de Avaliação Psicológica III 80 
Estágio Básico III 48 
  

 Total do Semestre 448 



 

 

 
 

7°
. P

er
ío

d
o

 

Psicologia Educacional (40 horas sala/40 horas APS) 80  
Intervenções Organizacionais   80  
Intervenções Terapêuticas na Idade Adulta e na Terceira Idade  80  
Intervenções Terapêuticas na Infância e na Adolescência   80  
Métodos de Pesquisa em Psicologia (40 horas sala/40 horas APS) 80  
Estágio Ênfase - Práticas Sociais e Institucionais I  75 

Total do Semestre 475 
 

8°
. P

er
ío

d
o

 

Psicologia e Saúde Mental (40 horas sala/40 horas APS) 80 
Intervenções Terapêuticas nas Relações Familiares    80 
Intervenções em Psicanálise 80 
Intervenções em Gestalt-Terapia  80 
Pesquisa Empreendedora e Psicologia (40 horas sala/40 horas 
APS) 

80 

Estagio Ênfase ✁ Práticas Sociais e Institucionais II 75 
  

 Total do Semestre 475 
 

9°
. P

er
ío

d
o

 

Optativa I - (40 horas sala/40 horas APS) 80  
Optativa II  80  
Intervenções em Cognitivo-Comportamental  80  
Trabalho de Conclusão de Curso I - (40 horas sala/40 horas APS) 80  
Estágio Ênfase - Práticas Sociais e Institucionais III  75  
Estágio Ênfase - Psicologia e Processos Clínicos I  150  

Total do Semestre 545 
 
 

10
°.

 P
er

ío
d

o
 Optativa III  80  

Optativa IV  80  
Psicologia, Ciência e Profissão  80  
Trabalho de Conclusão de Curso II - (40 horas sala/40 horas APS) 80  
Estágio Ênfase - Práticas Sociais e Institucionais IV  75  
Estágio Ênfase - Psicologia e Processos Clínicos II  150  

 Total do Semestre 545 
 
Roll das disciplinas optativas I, II, III e IV: 

 

OPTATIVA I � DISCIPLINAS  80 
Psicossomática   80 
Psicologia do Esporte   80 



 

 

Psicolinguística   80 
Psicologia Ambiental  80 
Psicologia Forense 80 
Psicopedagogia Preventiva e Terapêutica  80 
Psicologia Hospitalar 80 
Libras - Língua Brasileira de Sinais 80 
Fundamentos da Educação Inclusiva   80 
Psicologia e Sexualidade Humana   80 
Orientação Vocacional e Profissional 80 
Avaliação Psiconeurológica 80 

   
 

Carga Horária � Resumo Hora-aula Horas 
Carga Horária ✁ Disciplinas  3840  3200.0  
Carga Horária ✁ Estágio Básico  144  120.0  
Carga Horária ✁ Estágio Específico  600  500.0  
Carga Horária ✁ Atividades Complementares  216  180.0  
Total  4800  4000.0  
 

 

2.6.3.1 Ementário e Bibliografia � Matriz n° 145 
 

1º PERÍODO 
 
Disciplina: ANATOMIA HUMANA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta os conceitos básicos de anatomia humanos. Estuda a anatomia e o 
funcionamento fisiológico dos diferentes tecidos, aparelhos e sistemas que compõem 
o corpo humano, com ênfase especial nos sistemas nervoso e endócrino.  
Bibliografia básica:  
JACOB, Stanley W.;FRANCONE, Clarice Ashworth;LOSSOW, Walter J. Anatomia e 
fisiologia humana. 5ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2015.  
SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. Vol. 2. 23ª ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2012.  
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. 
ed. Porto Alegre, Artmed, 2017. 
Bibliografia complementar:  
ABRAHAMS, P. H.;HUTCHINGS, R. T.;MARKS JR, S. C. Atlas colorido de 
anatomia humana de Mcminn. 4ªed. São Paulo, Manole, 1999.  



 

 

CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental.3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1985. 
DANGELO, José Geraldo;FATTINI, Carlo Américo. Anatomia básica dos sistemas 
orgânicos. 2ª ed. São Paulo, Atheneu, 2009.  
GARDNER, Ernest; GRASY, Donald J.; O RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo 
regional do corpo humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1988.  
GRAY, Henry. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1988.  
 
 
Disciplina: DESAFIOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas APS 
Ementa:  
Reflexões sobre os aspetos caracterizadores da formação sociocultural brasileira. 
Identidade, cultura e alteridade. Construção dos sujeitos históricos e do sujeito social. 
Memória e sociedade. Diversidade cultural e cultura afro-brasileira e indígena. Análise 
linguística. Estratégias de leitura. Produção de textos. Estrutura linguística falada e 
escrita.  
 
Bibliografia básica:  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A 
Editora, 2006.  
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26.ed. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1995.  
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os 
sentidos do texto. 3ª ed. São Paulo, Contexto, 2014.  
Bibliografia complementar:  
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro, 
Zahar, 1999.  
CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.  
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes e 
universitários. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, analise de gêneros e compreensão. 
São Paulo, Parábola Editorial, 2008.  
MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 9.ed. 
Rio de Janeiro, Vozes, 2003. 
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E A REALIDADE BRASILEIRA  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
 
Ementa:Tópicos emergentes em Psicologia. Análise da sociedade brasileira em seus 
componentes econômicos, políticos, culturais, científicos e tecnológicos, investigando 
as raízes da atual situação e as saídas possíveis para os problemas nacionais. 
Análise de formas de participação política e da construção da cidadania nos dias 
atuais. 
Bibliografia básica: 



 

 

BRUM, A. J. O desenvolvimento econômico brasileiro. 30. ed. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 
2013. 
OLIC, N. B. Mundo contemporâneo: geopolítica, meio ambiente, cultura. 1. ed. 
São Paulo: Moderna, 2010. 
BALBINO, V. do C. R. Psicologia contemporânea na mídia: popularização da 
ciência, conhecimentos e cidadania. 1. ed. São Paulo: Paco Editorial, 2016. 
Bibliografia complementar: 
BARROS, O. Brasil globalizado: o Brasil em um mundo surpreendente. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Alta Books, 2008. 
PROENÇA, M.; NENEVÉ, M. Psicologia e educação na Amazônia: pesquisas e 
realidade brasileira.1. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 
CUNHA, L. A. Educação, estado e democracia no Brasil.5 ed. São Paulo : Cortez, 
2005. 
DOWBOR, L. A reprodução social. São Paulo, Vozes, 1998. 
DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir.São Paulo, Cortez, 2003.     
 
Disciplina: INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Oportuniza uma visão geral da Psicologia, apresentando as diferentes teorias 
psicológicas contemporâneas e as áreas de atuação profissional.  
Bibliografia básica:  
BOCK, Ana M. B.; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, M. L.Trassi. Psicologias: uma 
introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo, 
HARBRA, 2002.  
Bibliografia complementar:  
ARNOLD, W. (Coord.); EYSENCK, Hans Jurgen; MEILI, R. (Coord.). Dicionário de 
psicologia.Vol 3. São Paulo, Loyola, 1994.  
CROCE, Delton;CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 6.ed. São 
Paulo, Saraiva, 2009.  
FELDMAN, R. S. Introdução à psicologia. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 704 p. 
TABONE, M. A psicologia transpessoal: introdução à nova visão de consciência 
em psicologia e educação. São Paulo: Cultrix, 2009. 
SPERLING, Abraham P. Introdução à psicologia. São Paulo, Pioneira Thomson 
Learning, 1999. 
 
Disciplina: PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS I  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Introduz o aluno no campo da psicologia experimental, abordando experimentos 
clássicos em psicologia sob uma perspectiva histórica. Estuda os processos 
psicológicos básicos de sensação, percepção, consciência, memória, motivação e 
emoção, buscando analisar os aspectos biológicos e contextuais implicados nesses 



 

 

processos. Enfatiza o método experimental através da ilustração ou realização de 
experimentos em sala de aula ou em laboratório.  
Bibliografia básica:  
NOLEN-HOEKSEMA, Susan;FREDRICKSON, Barbara L.;LOFTUS, Geoffrey R. 
Atkinson e Hilgard. Atkinson e Hilgar: Introdução à psicologia. 16.ed. São Paulo, 
Cengage Learning, 2018. 
BLEGER, José. Temas de psicologia. 4 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001.  
Bibliografia complementar:  
GREGG, Vernon. Memória humana. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
SPERLING, Abraham P. Introdução à psicologia. São Paulo: Pioneira, 1999. 
KRUGER, Helmuth; RAPPAPORT, Clara Regina (Coord.). Introdução à psicologia 
social. São Paulo: EPU, 1986. 
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
GAUER, G.; SOUZA, L. K. Psicologia cognitiva: teoria, modelos e aplicações.1. 
ed. Novo Hamburgo: Sinopsys, 2018. 
 
2º PERÍODO 
 
Disciplina: FISIOLOGIA HUMANA 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:   
Funcionamento e regulação dos órgãos e sistemas humanos (sistema 
gastrointestinal, respiratório, renal, cardiovascular, reprodutivo e endócrino). Sistema 
Nervoso Autônomo (simpático e parassimpático). Noções de neurofisiologia.Geração, 
propagação e transmissão de sinais neurais. Integração sensório-motora. Teoria 
(100%).   
Bibliografia básica:   
CINGOLANI, Horácio E. (Org.);HOUSSAY, Alberto B. (Org.). Fisiologia humana de 
Houssay. 7.ed. Porto Alegre, Artmed, 2004.   
GUYTON, Arthur C. Fisiologiahumana.6.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2011.   
GUYTON, Arthur C.;HALL, John. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2011.   
Bibliografia complementar:   
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2012.    
DAVIES, Andrew;BLAKELEY, Asa G. H.;KIDD, Cecil. Fisiologia humana. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5.ed. São 
Paulo, Robe Editorial, 2002.   
GANONG, William. Fisiologia médica. 17.ed. Rio de Janeiro:Pretice-Hall, 1999. 



 

 

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.;KATCH, Victor L. Fisiologia do exercício: 
energia, nutrição e desempenho humano. 5.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2008.   
 
Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA E MÉTODOS QUANTITATIOS DE 
PESQUISA 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
O valor do conhecimento científico. Objetividade e neutralidade na ciência. Métodos 
e técnicas de pesquisa. O Planejamento da Pesquisa. O problema da pesquisa e sua 
formulação. Coleta de Dados. Análise e interpretação de dados. O Relatório da 
pesquisa e sua elaboração. Normas da ABNT. Teoria (100%)  
Bibliografia básica:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 6.ed. São Paulo, Atlas. 2010.  
VEIGA E SOUZA, A.; ILKIU, G. S. M.Manual de normas técnicas para trabalhos 
acadêmicos.Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Kaygang: União da Vitória, 
2017. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2006.  
Bibliografia complementar:  
APPOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 1. ed. São Paulo, Atlas, 2004.  
KOLLER, S. H.; COUTO, M. C. P. de P.; HOHENDORFF, J. V. (Org). Manual de 
produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 192 p. (Série Métodos de Pesquisa). 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 6. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  
MONTGOMERY, Eduard. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso: guia 
prático para desenvolver monografias e teses. Castelo Rio de Janeiro, Alta Books, 
2005. 001.42/M787e/Livros.  
PARRA FILHO, Domingos. Apresentação de trabalhos científicos: monografia, 
TCC, teses e dissertações. 3.ed. São Paulo, Futura, 2003.  
 
Disciplina:  BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO E GENÉTICA 
APLICADA À PSICOLOGIA  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Introdução a Bases Biológicas com as células do sistema nervoso (Neurônios); 
Neurofisiologia Geral, Fisiologia Sensorial, Sistemas Motores, Formação Reticular, 
Hipotálamo, Sistema Límbico, Fisiologia do Córtex Cerebral. Fisiologia e anatomia do 
sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Introdução ao conhecimento 
das associações das áreas cerebrais com o funcionamento víscero-somático. 
Destaque para a interação da relação entre os aspectos orgânicos e psicológicos do 
ser humano. Aprendizagem e atuações das Leis de Mendel; Papel da genética 
esclarecendo o valor das bases hereditárias; Evolução do comportamento dos 



 

 

organismos vivos do ser humano; Gene suas participações na evolução da espécie 
humana; Herança genética aplicada aos cromossomos; Alterações cromossômicas 
observando suas principais síndromes; A influência da farmacogenética na evolução 
do ser humano; Aplicabilidade da genética no comportamento humano;Bibliografia 
básica:  
BROWN, C. A. Genética: um enfoque molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 
VOGEL, F.; MOTULSKY, A. G. Genética humana: problemas e abordagens. São 
Paulo: Guanabara Koogan, 2012. 
McINNES, Roderick; WILLARD, Huntington F.; PONTES, Luciane Faria de Souza 
(trad.). Thompson & Thompson: genética médica. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 
Bibliografia complementar:  
BORGES-OSÓRIO, M. R.; ROBINSON, W. M. Genética Humana. 3. ed. Porto 
Alegre; Artmed, 2013. 
PENNA, Antônio G. Introdução à psicologia genética de Piaget. Rio de Janeiro: 
Imago, 2001. 
PIAGET, Jean. A epistemologia genética.2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 2012. 
MOTTA, P. A. Genética humana aplicada à psicologia e toda área biomédica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
WALLON, H. As origens do pensamento na criança. São Paulo: Manole, 1989. 
 
SPENCE, A. P. Anatomia humana básica. São Paulo: Manole, 1991. 
WOLF/HEIDEGGER (2000). Atlas de Anatomia Humana. Vol. 1. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 
 
Disciplina: PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Introduz o aluno no campo da psicologia experimental, abordando experimentos 
clássicos em psicologia sob uma perspectiva histórica. Estuda os processos 
psicológicos básicos de aprendizagem comportamental, pensamento e linguagem, 
buscando analisar os aspectos biológicos e contextuais implicados nesses processos. 
Enfatiza o método experimental através da ilustração ou realização de experimentos 
em sala de aula ou em laboratório.  
Bibliografia básica:  
BLEGER, José. Temas de psicologia.4 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 
MYERS, D. G. Explorando a psicologia. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
Bibliografia complementar:  
NOLEN-HOEKSEMA, Susan;FREDRICKSON, Barbara L.;LOFTUS, Geoffrey R. 
Atkinson e Hilgard. Atkinson e Hilgar: Introdução à psicologia. 16.ed. São Paulo, 
Cengage Learning, 2018. 



 

 

GREGG, Vernon. Memória humana. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.  
SPERLING, Abraham P. Introdução à psicologia. São Paulo: Pioneira, 1999.  
KRUGER, Helmuth; RAPPAPORT, Clara Regina (Coord.). Introdução à psicologia 
social. São Paulo: EPU, 1986.  
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I  
Carga Horária: 80 horas  
Ementa:  
Apresenta e discute o conceito de desenvolvimento em psicologia e sua perspectiva 
histórica. Estuda o desenvolvimento e constituição psíquica da criança, desde o 
período pré-natal até a pré-adolescência, abrangendo os aspectos afetivos, 
intelectuais e morais de acordo com diferentes perspectivas teóricas.  
Bibliografia básica:  
ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: 
Ática, 2010. 
Bibliografia complementar:  
LIDZ, Theodore. A pessoa: seu desenvolvimento durante o ciclo vital. Porto Alere: 
Artes Médicas, 1983. 
SOIFER, Raquel. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre : Artes 
Médicas, 1980. 
HERCULANO-HOUZEL, Suzana. O cérebro em transformação. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2005.  
BEE, Helen. O ciclo vital. Porto Alegre, ARTMED, 2000. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 
 
 
Disciplina: TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO E DESCRIÇÃO  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta, discute e exercita técnicas de observação e descrição do comportamento 
humano. Estuda critérios para definição e escolha de objetivos observacionais, 
indicando diferenças entre observação estruturada e não estruturada, e entre 
observação externa e interna (participante). Enfatiza o uso de critérios para assegurar 
validade, confiabilidade e rigor à prática da observação.  
Bibliografia básica:  
KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q. Neurociência do comportamento. São Paulo : 
Manole, 2002. 



 

 

KOLCK, Odette L. V..Testes projetivos gráficos no diagnóstico psicológico. vol. 
5. 1 ed. São Paulo: Editora EPU, 1984. 
FAGUNDES, A. J. F. M. Descrição, definição e registro de comportamento. São 
Paulo: Edicon, 2015. 
Bibliografia complementar: 
DANNA, M. F.; MATOS, M. A. Aprendendo a observar. 3. Ed. Editora: Edicon, 2015. 
176 p. 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
BLOCK, Peter. Comportamento Organizacional. São Paulo: M. Books, 2004.  
BOLSANELLO, Aurélio. Análise do comportamento humano em psicologia:  
Conselhos - Psicologia geral e atual. 14 ed. Curitiba: Editora Educacional Brasileira 
S.A, 1989.  
CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico � V. Porto Alegre. Artes Médicas. 2000. 
 
Disciplina: TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA I  
 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Examina as teorias psicanalíticas em seu desenvolvimento histórico a partir dos 
conceitos de inconsciente na filosofia. Estuda o sistema freudiano e seus principais 
conceitos, vindo acompanhado dos movimentos dissidentes e de autores 
psicanalíticos posteriores a Freud: psicanálise inglesa e francesa. Autores: Sigmund 
Freud, Anna Freud, Melanie Klein, Donald Woods Winnicott e Jean Jacques Lacan.  
Bibliografia básica:  
FREUD, S. Além do princípio do prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos 
(1920-1922). Vol. 18. Em: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago (originalmente publicado em 1921), 1996. 
________. Psicopatologia da vida cotidiana. Vol. 6. Em: Obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago (originalmente publicado em 
1901), 1996. 
________Três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos. Vol. 7. Em: Obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago (originalmente 
publicado em 1905), 1996. 
Bibliografia complementar:  
SCHULTZ, D.; ELLEN, S. História da psicologia moderna. 3. ed. São Paulo: 
Cengage CTP, 2014. 
FREUD, Sigmund. Cinco lições de psicanálise; A história do movimento 
psicanalítico; O futuro de uma ilusão; O mal-estar na civilização; Esboço de 
psicanálise. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
FIGUEIREDO, Luís Cláudio Mendonça. Matrizes do pensamento psicológico. 6. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 
DIDIER-WEILL, Alain. Inconsciente Freudiano e transmissão da psicanálise. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1988.  



 

 

FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. 
 
 
3º PERÍODO 
 
Disciplina: ÉTICA PROFISSIONAL 
Carga Horária: 40 horas  
Ementa:  
Estuda a ética numa perspectiva histórica e filosófica. Apresenta e analisa o código 
de Ética Profissional dos Psicólogos e as resoluções que orientam a prática da 
profissão no Brasil.  
Bibliografia básica:  
BRITO, E. Psicologia e ética: o desenvolvimento da filosofia do psíquico de 
Franz Brentano. 1 ed. Curitiba: CRV, 2013. 
ROMARO, R. A. Ética na psicologia. Curitiba: Vozes, 2014. 
PASSOS, Elizete. Ética e psicologia: teoria e prática. São Paulo: Vetor, 2007. 
Bibliografia complementar:  
CFP ✁ CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de ética profissional do 
psicólogo. Brasília: CFP, 2005. Disponível em: www.site.cfp.org.br/wp-
17p.content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia-1.pdf 
COIMBRA, C. M. B.Psicologia, ética e direitos humanos. Brasília: CFP, 2000. 
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2008. 
FIOR, C. A.; PEREIRA FILHO, G.; MATOS, M. J. V. M. de. Psicologia e filosofia: 
subjetividade, ética e formação. 1ed. Curitiba: CRV, 2016.  
NOVAES, Adauto. Ética. São Paulo, Companhia das Letras, 2007.  
 
Disciplina: NEUROFISIOLOGIA  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estudo dos principais quadros neurológicos que interferem no comportamento do 
diagnóstico. Influência dos aspectos neurológicos no comportamento. Princípios de 
Diagnóstico Diferencial.  
Bibliografia básica:  
FUENTES, Daniel; MALLOY-DINIZ Leandro F., CAMARGO Cândida H. Pires, 
COSENZA  
Ramon Moreira. (Col.) Neuropsicologia: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
OLIVEIRA, M. A. D.Neurofisiologia do comportamento. 2. ed. São Leopoldo: 
ULBRA, 2005.  
KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q. Neurociência do comportamento. São Paulo: 
Manole, 2002.  



 

 

Bibliografia complementar: 
LEFÈVRE, Beatriz H.Neuropsicologia infantil. São Paulo: Sarvier, 1989.  
SCHMIDT, R. R. (ORG.). Neurofisiologia. 1 ed. São Paulo: Editora EPU, 1979.  
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e fisiologia humana. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Introdução à psicologia experimental. Definição de comportamento. A observação 
como instrumento de coleta de dados sobre comportamento e situação ambiental. 
Comportamento eliciado e emitido. As consequências das respostas 
comportamentais: reforço e controle aversivo. Comportamento operante e controle de 
estímulos. Discriminação condicional e aprendizagem. Esquemas de reforço. 
Modelagem. Compreensão e aplicação dos princípios e técnicas de análise 
experimental do comportamento em diferentes contextos sociais. Implicações éticas 
e sociais no uso de técnicas de controle do comportamento humano. Técnicas de 
modificação de comportamento. Aplicações de análise experimental do 
comportamento.   
Bibliografia básica:  
MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. de. Princípios básicos de análise do 
comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
GOMIDE, P. I. C.; WEBER, L. N. D. Análise Experimental do comportamento: 
manual de laboratório. Curitiba, Ed. Da UFPR, 2003. 
FAGUNDES, A. J. F. M. Descrição, definição e registro de comportamento. 17. 
Ed. Editora Edicon, 2015. 
Bibliografia complementar:  
GUIDI, M. A. A.; BAUERMEISTER, H. B. Exercícios de laboratório em psicologia. 
São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
HOLLAND, James Gordon A análise do comportamento ✁ Col. Ciência do 
Comportamento. São Paulo, EPU,2014.  
LOMBARD-PLATET, V. L; WATANABE, O. M.; CASSETARI, L. Psicologia 
experimental: manual teórico e prático de análise do comportamento. 5. Ed. 
Editora Edicon, 2011.  
SILVA, Maria de Lourdes Ramos. Mudanças de comportamento e atitudes. São 
Paulo, Centauro, 1996. 
SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. São Paulo: Martins Fontes, 
2003.   
 
 
Disciplina: SAÚDE COLETIVA  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  



 

 

Apresenta e analisa o campo da saúde e da saúde pública, desde sua concepção, 
aspectos históricos, políticos, epistemológicos e de práticas de saúde. Políticas 
Públicas. Epidemiologia. Programas de saúde. Atuação na saúde coletiva. 
Organização social das práticas de saúde no Brasil.  
Bibliografia básica:  
BLEGER, Jose. Temas de psicologia. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2011. 
CAMPOS, G. W. de S. [et al.] Tratado de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Ed. 
Fiocruz; São Paulo: Hucitec, 2012. 
ROCHA, Aristides Almeida (Edit.); CESAR, Galvão Luiz Chester (Edit.). Saúde 
pública: bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2013. 
Bibliografia complementar:  
PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan,1995. 
SPINK, M. J. P. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2008. 
BLEGER, J. Psico-higiene e psicologia institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1984. 
PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde coletiva: teoria e prática. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Medbook, 2014. 
 
Disciplina: PROCESSOS GRUPAIS I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Analisa o conceito de grupo em uma perspectiva histórica. Estuda diferentes 
abordagens teóricas e metodológicas sobre processos grupais.  
Bibliografia básica:  
FLEURY, H. J.; KHOURI, G. S.; HUG, E. Psicodrama e neurociência: 
contribuições para a mudança terapêutica. São Paulo: Ágora, 2008. 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos dos grupoterapias. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000. 
YALOM, IRVIN D.; LESZCZ, MOLYN. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Trad.  
COSTA, RONALDO CATALDO. 5. Ed. São Paulo: ARTMED, 2006. 
Bibliografia complementar  
BAREMBLITT, Gregório (Org.); BAREMBLITT, Gregório (Org.). Grupos: teoria e 
técnica. 4ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986. Biblioteca de Psicanálise e sociedade; v1. 
ANDRADE, S. G. Teoria e Prática de dinâmica de grupo: jogos e exercícios. 5. 
ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
FAILDE, Izabel. Manual do facilitador para dinâmicas de grupo. 3 ed. São Paulo: 
Papirus, 2012. 
CAMPOS, G. W. et all. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: HUCITEC, 2012. 



 

 

MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Ed. 
Atlas, 2015. 
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda o desenvolvimento psicológico desde a adolescência até a velhice, tendo 
como pano de fundo o ciclo de vida familiar e o contexto cultural. Aborda as 
características típicas da adolescência, da vida adulta e da velhice em seus aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais a partir de diferentes referenciais teóricos.  
Bibliografia básica:  
ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento Humano. 12 ed. Porto Alegre. Artmed, 
2013. 
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: 
Ática, 2010. 
Bibliografia complementar:  
PILETTI, N.; ROSSATO, S. M.; ROSSATO, G. Psicologia do desenvolvimento. 1. 
ed. São Paulo: Contexto, 2014. 
LIDZ, Theodore. A Pessoa: seu desenvolvimento durante o ciclo vital. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1983. 
SOIFER, Raquel. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1980. 
HERCULANO-HOUZEL, Suzana. O cérebro em transformação. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2005.  
BEE, Helen. O ciclo vital. Porto Alegre, ARTMED, 2000. 
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E PROCESSOS SOCIAIS I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta e analisa o campo da Psicologia Social sob o ponto de vista histórico, 
pressupostos teórico-epistemológicos e metodológicos. Aborda fenômenos 
específicos e atuais que vêm constituindo o campo de atuação do psicólogo social.  
Bibliografia básica:  
MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia 
social. Petrópolis: Vozes, 2015. 
JUNQUEIRA, H. Psicodrama e neurociência - contribuições para a mudança 
terapêutica. Rio de Janeiro: AGORA, 2008. 
CAMPOS, R. H. de Freitas (Org.). Psicologia social comunitária: da solidariedade 
à autonomia. 14 ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
Bibliografia complementar: 



 

 

KRUGER, Helmuth; RAPPAPORT, Clara Regina (Coord.). Introdução à psicologia 
social. São Paulo: EPU, 1986. 
LANE, Silvia T. Maurer. O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Rio de Janeiro: Livro, 2007. 
LE BON. Psicologia das multidões. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
MYERS, d. g. Psicologia social. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 568 p. 
 
 
Disciplina: TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA II  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Apresenta os fundamentos teóricos que embasam as escolas comportamentalistas e 
cognitivistas. Identifica o comportamento e a cognição como objetos de estudo para 
a psicologia, abordando as teorias comportamentais do ponto de vista histórico e 
teórico. Analisa o surgimento do cognitivismo na psicologia e seus desenvolvimentos 
atuais.Autores: Edward Thorndike, Ivan Pavlov, John B. Watson, Burrhus F. Skinner, 
Edward Tolman, Joseph Wolpe, Aaron Beck e Albert Bandura. 
Bibliografia básica:  
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. 
HALL, Calvin Springer; CAMPBELL, John B. Teorias da personalidade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Teorias da personalidade. 2.ed. 
Trad. DeAllTasks. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 
Bibliografiacomplementar: 
BECK, Judith. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
BENSON, Nigel; WEEKS, Marcus; COLLIN, Catherine; GRAND, Voulla; LAZYAN, 
Merrin;  GINSBURG, Joannah. Trad. de Clara Hermeto e Ana Luísa Martins. O livro 
da psicologia.São Paulo: Globo, 2012. 
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Personalidade e crescimento pessoal. 5.ed. 
Trad.  de Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
SCHULTZ, D.; ELLEN, S. História da psicologia moderna. 3. ed. São Paulo: 
Cengage CTP, 2014. 
ABREU, C. N. e GUILHARDI, H. J. Terapia comportamental e cognitivo-
comportamental. São Paulo: Roca, 2004. 
 
 
4º PERÍODO 
 
Disciplina: ENTREVISTA EM PSICOLOGIA I  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  



 

 

Discute a entrevista como instrumento de trabalho do psicólogo. Conceitua, 
caracteriza e classifica a entrevista, abordando suas especificidades e perspectiva 
ética. Apresenta a entrevista no contexto clínico.  
Bibliografia básica:  
BLEGER, José. Temas de psicologia: entrevista e grupos. 4. ed. São Paulo: WMF 
MARTINS FONTES, 2011. 
MANNONI, M. A primeira entrevista em psicanálise. São Paulo: Campus, 2004. 
MORRISON, J. Entrevista inicial em saúde mental. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2010. 
Bibliografia complementar:  
ABREU, C. N. de. Terapia comportamental e cognitivo-comportamental. São 
Paulo: Roca, 2004. 
MACEDO, M. M. K.; CARRASCO, L. K. (orgs).Textos de entrevistas olhares 
diversos sobre a interação humana. Porto Alegre:Casa do Psicólogo, 2016.  
DIMITRIUS, Jo-Ellan; MAZZARELLA, Mark. Decifrar pessoas: como entender e 
prever o comportamento humano. 26 ed. São Paulo: Alegro, 2009. 
BENJAMIN ALFRED. A Entrevista de ajuda. São Paulo, Martins Fontes, 2011. 
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
 
 
Disciplina: PROCESSOS GRUPAIS II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Aborda a estrutura e a dinâmica dos processos grupais. Estuda os métodos e técnicas 
de intervenção grupal.  
Bibliografia básica:  
FLEURY, H. J.; KHOURI, G. S.; HUG, E. Psicodrama e neurociência: 
contribuições para a mudança terapêutica. São Paulo: Ágora, 2008. 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos das grupoterapias. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000. 
YALOM, IRVIN D.; LESZCZ, MOLYN. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Trad. 
COSTA, RONALDO CATALDO. 5. Ed. São Paulo: ARTMED, 2006. 
Bibliografia complementar:  
BAREMBLITT, Gregório (Org.); BAREMBLITT, Gregório (Org.). Grupos: teoria e 
técnica. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986. Biblioteca de psicanálise e sociedade; v1. 
FAILDE, Izabel. Manual do facilitador para dinâmicas de grupo. 3 ed. São Paulo: 
Papirus, 2012. 
ANDRADE, S. G. Teoria e prática de dinâmica de grupo: jogos e exercícios. 5. 
ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
CAMPOS, G. W. et all. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: HUCITEC, 2012. 
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Ed. 
Atlas, 2015. 
 



 

 

 
Disciplina: PSICOLOGIA E APRENDIZAGEM I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda a aprendizagem e seu processo a partir de diferentes perspectivas teóricas 
(comportamental, humanista, interacionista e sócio-interacionista, psicanalítica), 
situando seus fundamentos epistemológicos.  
Bibliografia básica:  
GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e 
aplicações à prática pedagógica. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 
LATAILLE, Y., OLIVEIRA, M. K. & DANTAS, H. Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 2016. 
PAPALIA, D. e OLDS, S.W. Desenvolvimento Humano. 12 ed. Porto Alegre. Artmed, 
2013. 
Bibliografia complementar:  
PIAGET, J. Aprendizagem e conhecimento. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974. 
PILETTI, Nelson; ROSSATO, Solange M. Psicologia da aprendizagem: da teoria 
do condicionamento ao construtivismo. 1. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2011. 
ROSA, Jorge la. Psicologia e educação: o significado do aprender. 8 ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2004.  
TANAMACHI, Elenita de Rício, et. al.Psicologia e educação: desafios teóricos e 
práticos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
AXLINE, V. M. Dibs: em busca de si mesmo. 16. ed. Editora Círculo do Livro, 2002. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E PROCESSOS SOCIAIS II  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Aborda a constituição do sujeito e das coletividades enquanto processo atravessado 
pela linguagem e processos sociais emergentes na contemporaneidade.   
Bibliografia básica:  
MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia 
social. Petrópolis: Vozes, 2015. 
JUNQUEIRA, H. Psicodrama e neurociência - contribuições para a mudança 
terapêutica. Rio de Janeiro: AGORA, 2008. 
CAMPOS, R. H. de Freitas (Org.). Psicologia social comunitária: da solidariedade 
à autonomia. 14 ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
Bibliografia complementar:  
KRUGER, Helmuth; RAPPAPORT, Clara Regina (Coord.). Introdução à psicologia 
social. São Paulo: EPU, 1986. 
LANE, Silvia T. Maurer. O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
LE BON. Psicologia das multidões. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Rio de Janeiro, Livro, 2007. 
MYERS, D. G. Psicologia social. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 568 p. 



 

 

 
 
Disciplina: PSICOPATOLOGIA I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Introduz o tema da psicopatologia abordando a história dos transtornos mentais. 
Discute acerca da noção de saúde e doença mental. Estuda os conceitos básicos em 
psicopatologia e as alterações das principais funções psíquicas, incluindo aspectos 
relacionados à etiologia, diagnóstico e prognóstico e entendimento dinâmico dos 
principais transtornos mentais.  
Bibliografia básica:  
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornosmentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 
FIRST, M. B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 
Bibliografia complementar:  
BLACK, D. W.; GRANT, J. E. Guia para o DSM-5: complemento essencial para o 
manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 568 p. 
BARNHILL, J. W. Casos clínicos do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
DUMAS, J. E. Psicopatologia da infância e da adolescência. 3 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 640 p. 
KAPLAN, H. & SADDOCK, B. Compêndio de psiquiatria. 7. ed. São Paulo: Artes 
Médicas, 2007. 
BERGERET, J.; BECACHE, A.; BOULANGER, J. J. Psicopatologia: teoria e 
clínica.9 ed. Porto Alegre: Artmed, 1997.  
 
Disciplina: TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda os fundamentos e o histórico das pesquisas em medidas psicológicas. 
Apresenta conceitos que fundamentam a construção de instrumentos de avaliação 
psicológica. Oportuniza a prática de aplicação e análise de alguns testes, bem como 
a elaboração de laudos e pareceres. Discute indicadores e critérios para a escolha de 
instrumentos a utilizar em avaliação psicológica nas diversas áreas e debate a postura 
ética no uso destes instrumentos.  
Bibliografia básica:  
CAMPOS, D. M. S. O teste do desenho como instrumento de diagnóstico da 
personalidade: validade, técnica de aplicação e normas de interpretação. 36 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014.  



 

 

KOLCK, Odette Lourençao Van. Testes projetivos gráficos no diagnóstico 
psicológico. São Paulo: EPU, 1984. 
PRETO, C. R. de S. Laudo psicológico. Curitiba: Juruá, 2016. 
Bibliografia complementar:  
BARROSO, S. M.; SCORSOLINI-COMIN, F.; NASCIMENTO. E. Avaliação 
psicológica: da teoria às aplicações. 1 ed. Curitiba: Vozes, 2015. 
O'CAMPO, M. C. S., Arzeno, M. E. C. & Piccolo, E. G. O processo psicodiagnóstico 
e as técnicas projetivas. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. São Paulo: ARTMED, 2007.  
ANASTASI, A.Testagem psicológica, Porto Alegre 2000. 
BASTIDAS, Claudio. Clínica psicodinâmica: olhares contemporâneos.1. ed. São 
Paulo: Vetor, 2011. 
 
Disciplina: ESTUDOS EM PERSONALIDADE I 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Estuda o conceito de personalidade contemplando os principais debates que 
permearam o seu desenvolvimento. Examina as tendências contemporâneas de 
pesquisa e teoria em personalidade. Avalia a interação entre fatores biológicos e 
sociais na formação da personalidade, tendo como ponto de referência o 
movimentoneo-psicanalítico. Autores: Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich, Alfred Adler, 
Karen Horney, Erich Fromm, Rollo May e Harry Stack Sullivan. 
Bibliografia básica:  
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. 
HALL, Calvin Springer; LINDZEY, Gardner.Teorias da personalidade. São Paulo:  
Pedagógica e Universitária, 2000. 
MOREIRA, V.; SLOAN,T.Personalidade, ideologia e psicopatologia crítica. São 
Paulo: Escuta, 2002. 
Bibliografia complementar: 
KERNBERG, O. F. Agressão nos transtornos de personalidade e nas 
perversões. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
HALL, Calvin Springer; CAMPBELL, John B. Teorias da Personalidade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Teorias da Personalidade. 2.ed. 
Trad. DeAllTasks. São Paulo:Cengage Learning, 2015. 
LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. São Paulo: EPU, 
2003. 
FEIST, J.; FEIST, G. J.; ROBERTS, T. A. Teorias da Personalidade. 8. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2015. 
 
Disciplina: ESTÁGIO BÁSICO I  
Carga Horária: 48 horas 
Ementa:  



 

 

Esta disciplina tem caráter integrador de disciplinas até então estudadas, 
constituindo-se como um espaço para o exercício das habilidades e competências 
relacionadas a estas disciplinas. Poderão ser utilizadas técnicas de observação, 
instrumentos de avaliação ou intervenção psicológica em contextos de 
desenvolvimento ou experimentais. 
Bibliografia básica: 
DANNA, M. F.; MATOS, M. A. Aprendendo a observar. 3. ed. Editora: Edicon. 176 
p. 
FAGUNDES, A. J. F. M. Descrição, definição e registro de comportamento. São 
Paulo: Edicon, 2015. 
KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q. Neurociência do comportamento. São Paulo: 
Manole, 2002. 
Bibliografia complementar: 
BOLSANELLO, Aurélio. Análise do comportamento humano em psicologia:  
Conselhos - Psicologia geral e atual. 14 ed. Curitiba: Editora Educacional Brasileira 
S.A, 1987.  
FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação neurológica dos 
fatores psicomotores. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
SILVA, Maria de Lourdes Ramos. Mudanças de comportamento e atitudes. São 
Paulo, Centauro, 1996. 
WECHSLER, S. M. Psicologia Escolar: pesquisa, formação e prática. Campinas: 
Alínea, 2011. 
 
5º PERÍODO 
 
Disciplina: ENTREVISTA EM PSICOLOGIA II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta a entrevista em diferentes contextos de trabalho do psicólogo, discutindo 
critérios para a elaboração e condução da entrevista, resguardando a ética 
profissional.  
Bibliografia básica:  
MANNONI, M. A primeira entrevista em psicanálise. São Paulo: Campus, 2004. 
BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevistas e grupos. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011. 
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
Bibliografia complementar: 
ABREU, C. N. de. Terapia comportamental e cognitivo-comportamental. São 
Paulo: Roca, 2004. 
MACEDO, M. M. K.; CARRASCO, L. K. (orgs). (Con) Textos de entrevistas: olhares 
diversos sobre a interação humana. Porto Alegre: Casa do Psicólogo, 2016.  
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 



 

 

BENJAMIN ALFRED. A Entrevista de ajuda. São Paulo, Martins Fontes, 2011. 
MACKINNON, R. A.; MICHELS, R.; BUCKLEY, P. J. A entrevista psiquiátrica na 
prática clínica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Disciplina: PROCESSOS CLÍNICOS I  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Apresenta e conceitua a psicoterapia como forma de intervenção em psicologia. 
Estuda as diferentes abordagens terapêuticas atuais no que se refere a teoria, 
técnica, intervenções, indicações e contra-indicações.  
Bibliografia básica:  
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
ZENIDARCI, A. 99 procedimentos facilitadores em processos psicoterápicos. 
Rio de Janeiro: Wak, 2016. 
ZIMERMAN, D. Fundamentos Psicanalíticos: teoria, técnica e clínica. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999.  
Bibliografia complementar:  
CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico � V. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
WOLMAN, Benjamin B. (org.). Técnicas psicanalíticas. Vol. 3. Rio de Janeiro: 
Imago, 1977.  
FIORINI, Hector. Teoria e técnica de psicoterapias. 11 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Franci, 2013. 
BECK, J. Terapia cognitiva-comportamental: teoria e prática. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013. 
ROUDINESCO, E. e PLON, M. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998. 
 
Disciplina: PROCESSOS PSICODIAGNÓSTICOS  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda o processo psicodiagnóstico e suas etapas, apontando os métodos e técnicas 
utilizados pela psicologia para sua operacionalização, em diferentes áreas de 
atuação.  
Bibliografia básica:  
ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1995. 
HUTZ, C. S. Psicodiagnóstico. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
TRINCA, W. O Diagnóstico Psicológico: a prática clínica. São Paulo: EPU, 1984. 
Bibliografia complementar: 
CUNHA, J. A. & COL. Psicodiagnóstico V. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  
O'CAMPO, M. L.S. (org). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. 
São Paulo: Martins Fontes, 2009. 



 

 

CLAWSON, Aileen. Bender infantil: manual de diagnóstico clínico. São Paulo: 
Artmed, 1980.   
PRETO, C. R. de S. Laudo psicológico. Curitiba: Juruá, 2016. 
MACKINNON, R. A.; MICHELS, R.; BUCKLEY, P. J. A entrevista psiquiátrica na 
prática clínica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Disciplina: ESTUDOS EM PERSONALIDADE II 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda o conceito de personalidade contemplando os principais debates que 
permearam o seu desenvolvimento. Examina as tendências contemporâneas de 
pesquisa e teoria em personalidade. Avalia a interação entre fatores biológicos e 
sociais na formação da personalidade, tendo como pontos de referência: o 
Funcionalismo, de William James; a Abordagem dos Traços, de Gordon Allport, 
Raymond Cattell e Hans Eysenck; a Teoria do Constructo Pessoal, de George Kelly 
e a Personologia, de Henry Murray.  
Bibliografia básica:  
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. 
HALL, Calvin Springer; LINDZEY, Gardner.Teorias da personalidade. São Paulo:  
Pedagógica e Universitária, 2000.  
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Teorias da Personalidade. 2.ed. 
Trad. DeAllTasks. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 
Bibliografia complementar: 
CATTELL, Raymond B. Análise científica da personalidade. São Paulo: IBRASA, 
1975. 
HALL, Calvin Springer; CAMPBELL, John B. Teorias da Personalidade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. São Paulo: EPU, 
2003. 
FEIST, J.; FEIST, G. J.; ROBERTS, T. A. Teorias da Personalidade. 8. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2015. 
MOREIRA, V.; SLOAN,T.Personalidade, ideologia e psicopatologia crítica. São 
Paulo: Escuta, 2002. 
 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E APRENDIZAGEM II 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS  
Ementa:  
Estuda a constituição da não aprendizagem a partir das perspectivas interna e 
externa; fatores intra e intersubjetivos em interação no processo de aprendizagem.  
Bibliografia básica:  
ROTTA, N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO. R. S.Transtornos da aprendizagem: 
abordagem neurobiótica e multidisciplinar. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 



 

 

GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e 
aplicações à prática pedagógica. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 
LATAILLE, Y., OLIVEIRA, M. K. & DANTAS, H. Piaget, Vygotsky,Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 2016. 
Bibliografia complementar:  
PILETTI, Nelson; ROSSATO, Solange M. Psicologia da aprendizagem: da teoria 
do condicionamento ao construtivismo. 1. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2011. 
POZO, J. I. Teorias cognitivas da aprendizagem. 3. ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2002. 
METRING, R. Neuropsicologia e aprendizagem: fundamentos necessários para 
o planejamento do ensino. Rio de Janeiro: Wak, 2011. 
ROSA, Jorge. Psicologia e educação: o significado do aprender. 8. ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2004.  
TANAMACHI, Elenita de Rício, et. al. Psicologia e educação: desafios teóricos e 
práticos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
 
 
Disciplina: PSICOPATOLOGIA II  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Estuda o diagnóstico dos transtornos de personalidade propondo a discussão e o 
entendimento dinâmico dos mesmos. Aborda ainda o diagnóstico e entendimento 
dinâmico dos transtornos mentais na infância e adolescência.  
Bibliografia básica:  
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornosmentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 
FIRST, M. B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 
Bibliografia complementar:  
BLACK, D. W.; GRANT, J. E. Guia para o DSM-5: complemento essencial para o 
manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 568 p. 
BARNHILL, J. W. Casos clínicos do DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
DUMAS, J. E. Psicopatologia da infância e da adolescência. 3 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 640 p. 
KAPLAN, H. & SADDOCK, B. Compêndio de psiquiatria. 7. ed. São Paulo: Artes 
Médicas, 2007. 
BERGERET, J.; BECACHE, A.; BOULANGER, J. J. Psicopatologia: teoria e 
clínica.9ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
 
 



 

 

Disciplina: RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURA AFRO-BRASILEIRA / 
INDÍGENA E IDENTIDADE DE GÊNERO 
Carga Horária: 40 horas  
Ementa:  
Reflexões sobre os aspetos caracterizadores da formação cultural brasileira: história 
e memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. As diversidades culturais 
delineadas através das singularidades nas línguas, nas religiões, nos símbolos, nas 
artes e nas literaturas. O legado dos povos Quilombolas e Guarani. 
Bibliografia básica:  
KABENGELE, Munanga. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias,  
línguas, cultura e civilizações. São Paulo: Global, 2009  
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 16.ed. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, 2007. 
MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 9.ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2015. 
Bibliografia complementar:  
SANTOS, Helena Miranda; ANDRADE, Darlene Silva Vieira. Gênero na psicologia: 
articulações e discussões. Salvador: CRP-03, 2013. Disponível em: 
https://www.crp03.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Genero-na-Psicologia-
articulacoes-e-discussoes.pdf 
FASSHEBER, José Ronaldo Mendonça. Etno-desporto indígena: a antropologia 
social e o campo entre os Kaingang. Brasília, Ministério da Educação, 2010. 
980.41/F249e/Livros.  
GUIMARAES, Carlos Magno. A negação da ordem escravista: quilombos em 
Minas Gerais no séc. XVIII. São Paulo, Ícone, 1988.  
GRANDO, BeleniSaléte (Org.);PASSOS, Luiz Augusto (Org.). O eu e o outro na 
escola: contribuições para incluir a história e a cultura dos povos indígenas na 
escola. Cuiabá, EDUFMT, 2010.  
GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de Quilombolas: mocambos e 
comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2006. 
 
Disciplina: TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II  
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Discute a história e os fundamentos teóricos dos testes projetivos gráficos. Realiza 
experiências práticas de aplicação e análise de algumas técnicas projetivas, incluindo 
elaboração da síntese dos achados.  
Bibliografia básica:  
CAMPOS, D. M. S. O teste do desenho como instrumento de diagnóstico da 
personalidade: validade, técnica de aplicação e normas de interpretação. 36 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014. 



 

 

KOLCK, Odette Lourenço Van. Testes projetivos gráficos no diagnóstico 
psicológico. São Paulo: EPU, 1984. 
MÜLLER-GRANZOTTO, Marcos José; MÜLLER-GRANZOTTO, Rosane Lorena. 
Fenomenologia e gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 2016. 
Bibliografia complementar: 
BARROSO, S. M.; SCORSOLINI-COMIN, F.; NASCIMENTO. E. Avaliação 
psicológica: da teoria às aplicações. 1 ed. Curitiba: Vozes, 2015. 
O'CAMPO, M. C. S., Arzeno, M. E. C. & Piccolo, E. G. O processo psicodiagnóstico 
e as técnicas projetivas.São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. São Paulo: ARTMED, 2007.   
ANZIEU, Didier.  Os métodos projetivos. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 
BASTIDAS, Claudio. Clínica psicodinâmica: olhares contemporâneos.1. ed. São 
Paulo: Vetor, 2011. 
 
Disciplina: ESTÁGIO BÁSICO II  
Carga Horária: 48 horas 
Ementa:  
Esta disciplina tem caráter integrador das disciplinas até então estudadas 
constituindo-se como espaço para o exercício das habilidades e competências já 
trabalhadas. Serão utilizadas técnicas e instrumentos de avaliação e intervenção 
psicológica no âmbito dos grupos.  
Bibliografia básica:  
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 
FOUCALT, M. História da loucura na idade clássica. 9 ed. São Paulo: Perspectiva, 
2005. 
YALOM, IRVIN D.; LESZCZ, MOLYN. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. 
Trad.COSTA, RONALDO CATALDO. 5. ed. São Paulo: ARTMED, 2006. 
Bibliografia complementar: 
BLACK, D. W.; GRANT, J. E. Guia para o DSM-5: complemento essencial para o 
manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 568 p. 
CAMPOS, G. W. et all. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: HUCITEC, 2012. 
KAPLAN, H. & SADDOCK, B. Compêndio de psiquiatria. 7. ed. São Paulo: Artes 
Médicas, 2017. 
SPINK, M. J. P. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos dos grupoterapias. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000. 
 
6º PERÍODO 
 
Disciplina: PROCESSOS CLÍNICOS II  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS  
Ementa:  



 

 

Estuda os diversos transtornos mentais, enfatizando o tratamento sob a perspectiva 
psicodinâmica. Viabiliza conhecer formas de intervenção nos diferentes transtornos.  
Bibliografia básica:  
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
ZENIDARCI, A. 99 procedimentos facilitadores em processos psicoterápicos. 
Rio de Janeiro: Wak, 2016. 
ZIMERMAN, D. Fundamentos Psicanalíticos: teoria, técnica e clínica. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999. 
Bibliografia complementar:  
WOLMAN, Benjamin B. (org.). Técnicas psicanalíticas. Vol. 3. Rio de Janeiro: 
Imago, 1977.  
FIORINI, Hector. Teoria e técnica de psicoterapias. 11 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Franci, 2013. 
BECK, J. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013.   
ROUDINESCO, E. e PLON, M..Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998. 
YOSHIDA, E. M. P.; ENEAS, M. L. E. Psicoterapias psicodinâmicas breves. 3.ed. 
Editora Alínea, 2013. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES E DO TRABALHO  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta a história da psicologia organizacional. Aborda o comportamento humano 
nas organizações e analisa aspectos relativos à produção e gestão. Discute as 
possibilidades de atuação do psicólogo nas organizações, enfocando questões 
teóricas e éticas. Conceitua e discute métodos e técnicas de intervenção nas 
organizações. Aborda as implicações do trabalho na produção de subjetividade e 
saúde dos trabalhadores.  
Bibliografia básica:  
CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8 ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 
BERGAMINI, C. Whitaker. Psicologia aplicada à administração de empresas: 
psicologia do comportamento organizacional. São Paulo: Atlas, 2015. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2012. 
Bibliografia complementar:  
BERGAMINI, C.W. & CODA, R. Psicodinâmica da vida organizacional, motivação 
e liderança. São Paulo: Atlas, 1997. 
BICHUETTI, José Luiz. Gestão de pessoas não é com o RH. São Paulo: Larousse 
do Brasil, 2011. 
BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. (Orgs.). O trabalho e as organizações: atuações 
a partir da psicologia. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  



 

 

MUCHINSKY, P. M. Psicologia organizacional.Editora Thomson, 2004. 
ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E. & BITTENCOURT, A.V.B.(Orgs.). 2.ed. 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
Disciplina: PSICOMOTRICIDADE  
Carga Horária: 40 horas  
Ementa:  
Fundamentos da educação psicomotora. Desenvolvimento de Habilidades. Atividade 
Psicomotora e Estimulação Essencial. Desenvolve um estudo teórico-prático da 
psicomotricidade discutindo o desenvolvimento psicomotor. Analisa as principais 
abordagens psicomotoras.  
Bibliografia básica:  
ROSA NETO, F. Manual de avaliação motora. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
OLIVEIRA, Gisele de Campos. Psicomotricidade: educação e reeducação num 
enfoque psicopedagógico.Petropolis: Vozes, 2015. 
FONSECA, Vitor da. O desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Rio de 
Janeiro: Bookman, 2008. 
Bibliografia complementar:  
ALMEIDA, G. P. Teoria e prática em psicomotricidade. 7.ed. Editora Wak, 2014. 
FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação neurológica dos 
fatores psicomotores. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  
CORIAT, L. F. Maturação psicomotora no primeiro ano de vida. São Paulo: Cortez, 
1997. 
FONSECA,  Vitor  da.  Manual  de  observação  psicomotora: 
significação psiconeurológica dos fatores psicomotores. Porto Alegre: Artmed, 
1995.   
NICOLA, Mônica. Psicomotricidade � Manual Básico.Rio de Janeiro: Revinter, 
2013.  
 
 
Disciplina: PSICOFARMACOLOGIA E BIOÉTICA   
Carga Horária: 40 horas presencial  40 horas APS  
Ementa:  
Estuda a história, conceitualização e classificação dos psicotrópicos, ansiolíticos, 
hipnóticos, anti-depressivos e anticonvulsivantes. Analisa a ação e o efeito dos 
fármacos sobre o sistema nervoso e suas influências nas emoções e no 
comportamento humano; princípios de bioética relacionadas com a pesquisa científica 
com seres humanos. Código de ética profissional; conceitos éticos para prescrições 
de psicotrópicos; 
Bibliografia básica:  
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2008.  



 

 

FORTES, Paulo Antônio de C. Ética e Saúde: questões éticas, deontológicas e 
legais: autonomia e direitos do paciente. Estudo de casos. São Paulo: EPU, 2002. 
GRAEFF, F. G. & BRANDÃO, M. L. (Orgs.). Neurobiologia dos transtornos 
mentais. 5. ed. São Paulo: Lemos Editorial, 2014.  
KAPLAN e SADOCK. Compêndio de psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas, 2017. 
OLIVEIRA, I. R.; SCHWARTZ, T.; STAHL, S. M. Integrando psicoterapia e 
psicofarmacologia: manual para clínicos. Porto Alegre: Artmed, 2015  
PEGORARO, Olinto A. Ética e bioética: da subsistência à existência. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010. 
Bibliografia complementar:  
CFP ? CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de ética profissional do 
psicólogo. Brasília: CFP, 2005. Disponível em: www.site.cfp.org.br/wp-
17p.content/uploads/2012/07/codigo-deetica-psicologia-1.pdf  
COIMBRA, C. M. B.; RODRIGUES, H. B. C; CAMINO, L. Psicologia, ética e direitos 
humanos. 2. ed. São Paulo: Brasília: Casa do Psicólogo, Conselho Federal de 
Psicologia, 2000. 
GREEN, Wayne Hugo. Psicofarmacologia clínica: da infância e da adolescência. 
4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
MILLER, Otto. Farmacologia clínica e terapêutica. 14 ED. Rio de Janeiro: Atheneu, 
1988.  
 
Disciplina: ESTUDOS EM PERSONALIDADE III 
Carga Horária: 40 horas 
Ementa:  
Estuda o conceito de personalidade contemplando os principais debates que 
permearam o seu desenvolvimento. Examina as tendências contemporâneas de 
pesquisa e teoria em personalidade. Avalia a interação entre fatores biológicos e 
sociais na formação da personalidade, tendo como pontos de referência: a Teoria da 
Hierarquia das Necessidades; Abordagem Centrada na Pessoa (ACP); a Gestalt-
terapia (GT); a Logoterapia, o Psicodrama e a Psicologia Positiva. Autores: Abraham 
Maslow, Carl Rogers, Frederick Perls, Viktor Frankl, Jacob Levy Moreno e Martin E. 
P. Seligman. 
Bibliografia básica:  
BUROW, Olaf-Alex; SCHERPP, Karl-heinz. Gestaltpedagogia: um caminho para a 
escola e a educação.2.ed.rev. e aum. São Paulo: Summus, 1985. 
HALL, Calvin Springer; CAMPBELL, John B. Teorias da Personalidade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
FRANKL, Vicktor E. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de 
concentração.39. ed. Petrópolis: Vozes, 2016. 
Bibliografia complementar: 
SCHULTZ, D.; ELLEN, S. História da psicologia moderna. 3. ed. São Paulo: 
Cengage CTP, 2014. 
MÜLLER-GRANZOTTO, Marcos José; MÜLLER-GRANZOTTO, Rosane Lorena. 
Fenomenologia e gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 2016.  



 

 

MORENO, Jacob Levy. Psicodrama. São Paulo: Cultrix, 2014. 
RODRIGUES, Hugo Elídio. Introdução à gestalt-terapia: conversando sobre os 
fundamentos da abordagem gestáltica.2.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
ROGERS, Carl R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
 
Disciplina: TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA III  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Examina alguns instrumentos psicométricos de avaliação psicológica, com estímulos 
estruturados e não estruturados. Realiza experiências práticas de aplicação e 
interpretação dos mesmos e elabora a síntese dos achados na forma de 
entendimento dinâmico da personalidade. Elabora pareceres e laudos.  
Bibliografia básica: 
AMBIEL, R. A. M. e col. Avaliação psicológica: guia de consulta para estudantes 
e profissionais de psicologia. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 
HUTZ, C. S; BANDEIRA, D. C.; TRENTINI, C. M. (Orgs.). Psicometria. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. 
PRETO, C. R. de S. Laudo psicológico. Curitiba: Juruá, 2016. 
Bibliografia complementar:  
AFFONSO, R. M. L. Ludodiagnóstico: investigação clínica através do brinquedo. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 
O'CAMPO, M. C. S., Arzeno, M. E. C. & Piccolo, E. G. O processo psicodiagnóstico 
e as técnicas projetivas. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. São Paulo: ARTMED, 2007. 
LINS, M. R. C.; BORSA, J. C. Avaliação psicológica: aspectos teóricos e práticos. 
1. ed. Curitiba: Vozes, 2017. 
PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação.5. ed. 
Curitiba: Vozes, 2013. 
 
 
Disciplina: ESTÁGIO BÁSICO III  
Carga Horária: 48 horas 
Ementa:  
Esta disciplina tem caráter integrador das disciplinas até então estudadas 
constituindo-se como espaço para o exercício das habilidades e competências 
relacionadas a estas disciplinas. Serão utilizadas técnicas e instrumentos de 
avaliação aplicados em situação de psicodiagnóstico.  
Bibliografia básica: 
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2003. 
MARINHO, P. A Pesquisa em Ciências Humanas. Editora Vozes, 1986. 
SPINK, M. J. P. Psicologia Social e Saúde: práticas, saberes e sentidos. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 
Bibliografia complementar: 



 

 

ALVES-MAZZOTTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais.. São Paulo: Atica, 2010. 
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 
2002. LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. São Paulo: 
EPU, 2003. 
SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 
conhecimento. 5 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2007. 
THUMS, J. Acesso à realidade técnica de pesquisa e construção do 
conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
 
7º PERÍODO 
 
Disciplina: PSICOLOGIA EDUCACIONAL  
Carga Horária: 40 horas presencial e 40 horas em APS 
Ementa:  
Analisa a escola dentro sistema educacional brasileiro numa perspectiva histórica e 
institucional. Aborda a formação do psicólogo escolar discutindo sua intervenção, 
destacando temas relevantes para a compreensão do funcionamento desse contexto 
específico.  
Bibliografia básica:  
CARRARA, K. (Org.). Introdução à psicologia da educação. 1. ed. São Paulo: 
Avercamp, 2004. 
DIAS, E. T. D. M. Psicologia escolar e educacional. 1. ed.  Jundiaí, SP: Paco 
Editorial, 2014. 
WECHSLER, Solange Múglia (org.). Psicologia Escolar: pesquisa, formação e 
prática. 4. ed. Campinas: Alínea, 2011. 
Bibliografia complementar:  
MACHADO, A.M.; SOUZA, M.P.R. (Org). Psicologia escolar: em busca de novos 
rumos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 
NOVAES, Maria Helena. Psicologia escolar. 8 ed. Rio de Janeiro : Vozes, 1986. 
BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de psicologia escolar. 5 ed. São Paulo : 
Ática, 2002.  
SOUZA, Beatriz de Paula (org.). Saúde e Educação: muito prazer. São Paulo: Casa 
doPsicólogo, 2000. 
DEL PRETTE, Z. A. Psicologia Escolar e Educacional: saúde e qualidade de 
vida.Campinas: Alínea, 2011. 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES ORGANIZACIONAIS  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta algumas intervenções possíveis no âmbito das instituições e organizações. 
Diferencia as duas ações de forma epistemológica, possibilitando uma ação 
diferenciada nos dois contextos. Caracteriza as duas abordagens como sendo 
distintas, mas que possibilita algum tipo de integração possível.  
Bibliografia básica: 



 

 

CHIAVENATTO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do 
sucesso das organizações. 3. ed. Barueri: Manoele, 2014. 
JAQUES, M. G. C., e COL. Psicologia Social contemporânea. Petropólis: Vozes, 
2013. 
RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e gestão de pessoas: reflexões críticas e 
temas afins (ética, competência e carreira). São Paulo: Vetor, 2009. 
Bibliografia complementar:  
GAY, P. Freud: uma vida para nosso tempo. São Paulo: Cia das Letras, 2012. 
LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
LUCENA, M. D. da Salete. Planejamento de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 
1996.  
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
ZANELLI, J. C. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: 
Artmed, 2014. 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS NA IDADE ADULTA E NA 
TERCEIRA IDADE  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta e conceitua a psicoterapia como método de tratamento para problemas de 
natureza emocional. Estuda as diferentes abordagens terapêuticas no que se refere 
à teoria, técnica intervenções e indicações.  
Bibliografia básica:  
BECK, J. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013. 
GILLIÉRON, E. Introdução as psicoterapias breves. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. 
ZIMERMAN, David E. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica: uma 
abordagem didática. Porto Alegre: Artmed, 1999.  
Bibliografia complementar:  
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
RAMADAM, ZacariaBorge Ali. Psicoterapias. São Paulo: Ática, 1987. 
FIORINI, H. J. Teoria e técnicas de psicoterapias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
2013. 
WOLMAN, Benjamin B. (org.). Técnicas psicanalíticas. Vol. 3. Rio de Janeiro: 
Imago, 1977.  
ABREU, Maria Célia. Velhice: uma nova paisagem. 1. ed. São Paulo: Ágora, 2017. 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS NA INFÂNCIA E NA 
ADOLESCÊNCIA  
Carga Horária: 80 horas  



 

 

Ementa:  
Apresenta e conceitua a psicoterapia como método de tratamento para problemas de 
natureza emocional. Estuda as diferentes abordagens terapêuticas no que se refere 
à teoria, técnica e objetivos das abordagens psicoterápicas na infância e 
adolescência.  
Bibliografia básica:  
ABERASTURY, Arminda. Psicanálise da criança: teoria e técnica. Porto Alegre: 
Artmed, 1982.  
KALINA, Eduardo. Psicoterapia de adolescentes: teoria técnicas e casos 
clínicos. Porto Alegre: Artmed, 1988. 
MACEDO, M. Adolescência e psicanálise: intersecções possíveis. Porto Alegre: 
EdiPurcs, 2012.  
Bibliografia complementar:  
MONTEIRO, P. Psicologia e psiquiatria da infância e adolescência. Lisboa-
Portugal: Lidel, 2014. 
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
ABERASTURY, A. Psicanálise da criança: teoria e técnica. Porto alegre: Artes 
Médicas, 1982. 
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: normalidade e 
psicopatologia. 19 ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
MANNONI, M. A criança, sua doença e os outros. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 
 
 
Disciplina: MÉTODOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
Apresenta a história e evolução da ciência, enfatizando os grandes debates que têm 
marcado a produção do conhecimento científico. Discute os métodos de pesquisa 
empregados em psicologia e as etapas do processo de pesquisa, considerando os 
seus diferentes delineamentos, os procedimentos de coleta e análise de dados mais 
usuais e a elaboração de projetos e relatórios.  
Bibliografia básica:  
BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia 
científica. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2007. 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 7 ed. São Paulo: Cortez, 
2017. 
VEIGA E SOUZA, A.; ILKIU, G. S. M.Manual de Normas Técnicas para trabalhos 
acadêmicos.Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Kaygang: União da Vitória, 
2017. 
Bibliografia complementar:  
ALVES-MAZZOTTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Atica, 2002. 



 

 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa em ciências 
sociais. 5. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2015. 
THUMS, J. Acesso à realidade técnica de pesquisa e construção do 
conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5 ed. 
São Paulo : Atlas, 2002.   
MARINHO, P. A Pesquisa em ciências humanas. São Paulo: Vozes, 1986. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Práticas Sociais e Institucionais I  
Carga Horária: 75 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à atuação do psicólogo no contexto das 
Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia.   
Bibliografia básica: 
BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 
2011. 
GIOIA-MARTINS, D. F. Psicologia e saúde: formação, pesquisa e prática 
profissional. 1 ed. São Paulo: Vetor, 2012. 
ANGERAMI, V. A psicologia no hospital. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2003. 
Bibliografia complementar: 
BLEGER, J. Psico-higiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1984. 
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 
Goiânia: AB Editora, 2008. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2012. 
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
SOIFER, Raquel. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1980. 
 
 
8º PERÍODO 
 
Disciplina: PSICOLOGIA E SAÚDE MENTAL 
Carga Horária: 40 horas em APS e 40 horas presenciais  
Ementa: 
Fornece elementos teórico-metodológicos para a compreensão da instituição da 
✞☎✄✄✔✆ ✑✄✄☛✆✝ ✄ ✑☎✞☎✁ ✞✄ ☎�✄✁✆✔✠☎ ✄✑ ✁✄✝✆✔✠☎ ✆☎ ☎☎✄☎✄✂☛☎ ✞✄ ✍✝☎✓☎✓✁✆✕ ✄✆

sociedade moderna. Analisa a trajetória da Reforma Psiquiátrica brasileira, a partir de 
elementos relativos aos processos de reforma da atenção em saúde mental, 
Movimento Antimanicomial brasileiro e aos atuais desafios das políticas públicas de 
saúde mental no Brasil. Desenvolve operadores conceituais e de intervenção através 
de uma perspectiva de intervenção social em relação ao cuidado aos usuários de 



 

 

álcool e/ou outras drogas e às pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes.  
Bibliografia básica:  
FOUCALT, M. História da loucura na idade clássica. 9 ed. São Paulo: Perspectiva, 
2017. 
GIOIA-MARTINS, D. F. Psicologia e saúde: formação, pesquisa e prática 
profissional. 1 ed. São Paulo: Vetor, 2012. 
AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Fio Cruz, 
2007. 
Bibliografia complementar:  
JESUS, A. F. Saúde mental no contexto da realidade brasileira: peripécias de 
uma equipe multiprofissional. 1 ed. Curitiba: Appris, 2017. 
STOCKINGER, R. C. Reforma psiquiátrica brasileira: perspectivas humanistas e 
existenciais. Florianópolis: Vozes, 2007. 
CHENIAUX, E. Manual de psicopatologia. 4 ed. Editora: Guanabara Koogan, 2015.  
CONSELHO FEDERAL de PSICOLOGIA (org.) Loucura, Ética e Política: escritos 
militantes. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 5.  
CORRÊA, R. G. Redução de danos e reinserção social: desafios, processos e 
estratégias na dependência química. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 
 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS DAS RELAÇÕES FAMILIARES  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Apresenta e conceitua as intervenções terapêuticas das relações familiares. Estuda 
o desenvolvimento das principais escolas de terapia da família.  
Bibliografia básica:  
ELKAIM, M. Panorama das terapias familiares. São Paulo: Summus, 1998, 
v.1ELKAIM, MONY. Terapia Familiar em Transformação. São Paulo: Summus, 
2000. 
BAPTISTA, M. N.; TEODORO, M. L. M. Psicologia de família: teoria, avaliação e 
intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
Bibliografia complementar: 
OSORIO, L. C.; VALLE, M. E. P. Manual de terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 
CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira; BERTHOUD, Cristiana Mercadante Esper. 
Família e ciclo vital: nossa realidade em pesquisa. São Paulo: Casa do psicólogo, 
2009.  
CERVENY, Ceneide M. de O. (Org.)  Família e...: comunicação, divóricio, 
mudança, resiliência, deficiência, lei, bioética, doença, religião e drogadição.  2 
ed., São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.  
KROM, M. Família e mitos: prevenção e terapia. São Paulo: Summus, 2000. 
WALSH, F. Processos normativos da família: diversidade e complexidade. Porto 
Alegre: Artmed, 2016. 
 



 

 

 
Disciplina: INTERVENÇÕES EM PSICANÁLISE 
Carga horária: 80 horas 
Ementa: Apresenta os conceitos fundamentais da psicanálise: Inconsciente, 
transferência, repetição e pulsão, bem como asegunda tópica: Id , Ego e Superego. 
Explana os seguidores da psicanálise freudiana e as abordagens pós-
freudianas.Conceitua a Práxis psicanalítica, seus aspectos éticos, a verdade histórica 
✄ ☎☎✄✁☛✁✓✔�✄✁✖ �✁✆✂✆✝✁✆ ☎ ✍✂✆✁☎ ✝☎✁✆✕ ☎☎✑☎ �✆✁✆✞✂✎✑✆ ✞✆ ✁✂✁☛✄✁✂✆✁ ✆ �☎✂ia por 
☎✆✡✆✝☎✁✂ ✞☎ ✍�✄✁✓✄✄☎ ✂✆✄✁✕✁ ☎ ✍✂☎✑✄✑ ✞☎✁ ✁✆☛☎✁✕ ✄ ✆ ✄✄✓✁☎✁✄ ☎✂✁✄✁✁✂✡✆✁ ✄ ☎ ✁✂✁☛☎✁✂✆✝

de Schreber como paradigma da psicose. 
Utiliza artigos técnicos de Freud e textos clínicos da prática lacaniana. Abordaa 
interpretação, transferência, direção de cura, construções, os casos clínicos de Freud 
e os conceitos de fim da análise. 
 
Bibliografia básica: 
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica. 1 ed. 
Porto Alegre: Artmed, 1999. 
LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J-B. Vocabulário da psicanálise.4 ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. 
ZIMERMAN, D. E. Manual de técnica psicanalítica: uma re-visão. 1 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2003. 
Bibliografia complementar: 
FREUD, S. (Autor); SOUZA, P. C. (Tradutor). Observações sobre um caso de 
neurose obsess✡☛☞ ✌✍✎ ✏✞✑☎✑ ✒✞✟ ✝☞✓✞✟✔✕✖ 1 ed. Vol. 9. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2013. 
FREUD, S. (Autor); SOUZA, P. C. (Tradutor). ★✡✟✓�✝✡☞ ✒☎ ✆✑☞ ✄☎✆✝✞✟☎ ✡✄✥☞✄✓✡✗ ✌✍✎

✏✞✑☎✑ ✒✞✟ ✗✞✠✞✟✔✕✘ ☞✗✙✑ ✒✞ ✚✝✡✄✛✜✚✡✞ ✒✞ ✚✝☞✢☎✝ ☎ ✞✆✓✝✞✟ ✓☎✣✓✞✟✖1 ed. Vol. 14. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
FREUD, S. (Autor); SOUZA, P. C. (Tradutor). Observações psicanalíticas sobre um 
✛☞✟✞ ✒☎ ✚☞✝☞✄✞✡☞ ✝☎✗☞✓☞✒✞ ☎✑ ☞✆✓✞✠✡✞✤✝☞✥✡☞ ✌✍✎ ✛☞✟✞ ✦✛✏✝☎✠☎✝✔✕✘ ☞✝✓✡✤✞✟ ✟✞✠✝☎

técnica e outros textos. 1 ed. Vol. 10.São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
FREUD, S. (Autor); CHOURAQUI, A. (Tradutor). Duas histórias clínicas ✌✍✎

✚☎✧✆☎✄✞ ★☞✄✟✔ ☎ ✞ ✍★✞✑☎✑ ✒✞✟ ✩☞✓✞✟✔). Vol. 10.Rio de Janeiro: Imago, 1990. 
FREUD, S. (Autor); SOUZA, P. C. (Tradutor). Três ensaios sobre a teoria da 
✟☎✣✆☞✗✡✒☞✒☎✘ ☞✄✪✗✡✟☎ ✥✝☞✤✑☎✄✓✪✝✡☞ ✒☎ ✆✑☞ ✏✡✟✓☎✝✡☞ ✌✍✎ ✛☞✟✞ ✫✞✝☞✔✕✖ 1 ed. Vol. 7. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES EM GESTALT-TERAPIA 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: Aborda os fundamentos principais da Gestalt-Terapia: organismo; sujeito; 
sintoma; psicossomática, saúde e adoecimento. Apresenta a Gestalt-Terapia e seus 
modelos de intervenção dentro dos aspectos da psicopatologia no campo gestáltico, 
trazendo noções de possibilidades psicoterapêuticas no manejo clínico das neuroses 
e psicoses. Trabalha a atuação da Gestalt-Terapia nos contextos da saúde e os 
fazeres do psicólogo no âmbito da saúde mental e na clínica psicoterapêutica. 
Bibliografia básica: 
HYCNER, R. & JACOBS, L. Relação e Cura em Gestalt-terapia. São Paulo: 
Summus, 1997.  



 

 

PERLS, F. Gestalt-terapia explicada. Vol 2. São Paulo: Summus, 1997.  
FRAZÃO, L. Gestalt-Terapia: conceitos fundamentais. Vol 2. 1 ed. São Paulo: 
Summus, 2014. 
Bibliografia complementar: 
POLSTER, I. e POLSTER, M. Gestalt-terapia integrada. SP: Summus, 2001.  
RODRIGUES, H.E. Introdução à gestalt terapia: conversando sobre os 
fundamentos da abordagem. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 
JOYCE, P., SILLS, C. Técnicas em gestalt: aconselhamento e psicoterapia. 1 ed. 
Editora Vozes, 2016. 
FRAZÃO, L., FUKUMITSU, K. O. A clínica, a relação psicoterapêutica e o manejo 
em Gestalt-Terapia.Vol 3. 1 ed. São Paulo: Summus, 2015. 
YONTEF, Gary M. Processo, diálogo e awareness: ensaios em Gestalt-terapia. 3 
ed. São Paulo: Summus, 1998.  
 
 
 
Disciplina: PESQUISA EMPREENDEDORA E PSICOLOGIA 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
 
Ementa: Conceitos e técnicas de pesquisa, de mercado e de setores de negócios. 
Instrumentos para identificação ampliada de oportunidades de negócios.  Análise de 
habilidades, perfil profissional e perfil empreendedor para o(a) psicólogo(a). 
Intraempreendedorismo e processos inovadores.  Plano de Negócios. Fontes de 
Financiamento e apoio a novos negócios. Empreendedorismo e globalização. 
Oportuniza ao aluno a elaboração de um projeto de pesquisa experimental ou não-
experimental, sob a orientação de um professor do curso de psicologia na plataforma 
Smart durante todo o semestre. 
 

Bibliografia básica:  
SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, Silvina A. 
Construindo Planos de Negócios. 3. ed.Rio de Janeiro: Campus, 2005.  
DORNELAS, José C. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios.6. 
ed. Rio de Janeiro: Campus, 2017. 
ZANELLI, J. C. Empreender em psicologia (e outros campos profissionais). 1. ed. 
Curitiba: Juruá, 2016. 
Bibliografia complementar:  
ALVES-MAZZOTTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Atica, 2002. 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa em ciências 
sociais.14. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2015. 
THUMS, J. Acesso à realidade técnica de pesquisa e construção do 
conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5 ed. 
São Paulo : Atlas, 2002.   



 

 

MARINHO, P. A Pesquisa em Ciências Humanas. Editora Vozes, 1986. 
 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Práticas Sociais e Institucionais II  
Carga Horária: 75 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das 
Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia.   
Bibliografia básica: 
BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011. 
GIOIA-MARTINS, D. F. Psicologia e saúde: formação, pesquisa e prática 
profissional. 1 ed. São Paulo: Vetor, 2012. 
ANGERAMI, V.A. A psicologia no hospital. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2003. 
Bibliografia complementar: 
BLEGER, J. Psico-higiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1984.  
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. 2. 
ed. Goiânia: AB Editora, 2008. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
SOIFER, Raquel. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1980. 
 
9º PERÍODO 
 
Disciplina: OPTATIVA I  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: De acordo com a Disciplina escolhida pelo próprio acadêmico entre as 
seguintes:  
 
Disciplina: OPTATIVA II  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa: De acordo com a Disciplina escolhida pelo próprio acadêmico entre as 
seguintes:  
 
 
Disciplina: INTERVENÇÕES EM COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 
Carga Horária:80 horas 
Ementa:Reflete sobre a aplicabilidade geral dos conceitos da Teoria Comportamental 
e da Teoria Cognitiva em psicologia na psicoterapia comportamental e cognitiva. 
Caracterizao processo terapêutico. Analisa estratégias especiais de organização do 
processo. Identifica e exercita as principais técnicas psicoterápicas de avaliação e 
intervenção. Exemplifica e analisa as situações mais frequentes da aplicação da 



 

 

referida modalidade de psicoterapia. Discrimina as situações e condições em que a 
Psicoterapia Comportamental e Cognitiva se coloca recomendável e viável. 
Bibliografia Básica: 
ABREU, C. N. e GUILHARDI, H. J. Terapia Comportamental e Cognitivo-
comportamental. São Paulo: Roca, 2004.  
BECK, J. S. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática.13. ed. Porto 
Alegre, Artes Médicas, 2013. 
CABALLO, V. E. Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento. 
1 ed. Curitiba: Santos, 2007. 
Bibliografia Complementar: 
BECK, Judith. Terapia Cognitivo-comportamental: teoria e prática. 2 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
CABALLO, V. E. Manual para o tratamento cognitivo-comportamental dos 
transtornos psicológicos da atualidade: intervenção em crise, transtornos da 
personalidade e do relacionamento e da psicologia da saúde. 1 ed. Curitiba: 
Santos, 2006. 
CABALLO, V. E. Manual para o tratamento cognitivo-comportamental dos 
transtornos psicológicos da atualidade: transtornos de ansiedade, sexuais, 
afetivos e psicóticos. 1 ed. Curitiba: Santos, 2015. 
MARTIN, G.; PEAR, J. Modificação do comportamento: o que é e como fazer. 8 
ed. São Paulo: Roca, 2017. 
REINECKE, M. A.; DATTILIO, F. M.; FREEMAN, A. Terapia cognitiva com crianças 
e adolescentes: relatos de casos e práticas clínicas. Porto Alegre: LMP, 2009. 
 
 
Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS 
Ementa:  
O trabalho é orientado por um professor familiarizado com o tema escolhido e deve 
demonstrar que o aluno consolidou os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  
Bibliografia básica:  
BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3. 
ed. São Paulo: Makron Books. 2007.   
MONTGOMERY, E. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso: guia prático 
para desenvolver monografias e teses. 2. ed.CasteloRio de Janeiro: Alta Books, 
2012. 
VEIGA E SOUZA, A.; ILKIU, G. S. M.Manual de normas técnicas para trabalhos 
acadêmicos.Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Kaygang: União da Vitória, 
2017. 
Bibliografia complementar:  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. 
ed.revista e ampliada. São Paulo: Atlas,2006.   
LÜCK, H. Metodologia de projetos. Uma ferramenta de planejamento e gestão. 
2ed. São Paulo: Vozes. 2013. (cap. 4 e 5).   
PARRA FILHO, D. Apresentação de trabalhos científicos: monografia, TCC, 
teses e dissertações. São Paulo : Futura, 2003. 



 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo.  Lisboa: Edições 70,2002. 
ECO,Umberto. Como se faz uma tese.  17. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Práticas Sociais e Institucionais III  
Carga Horária: 75 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das 
Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia.   
Bibliografia básica: 
CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 
CHIAVENATTO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do 
sucesso das organizações.3. ed. Barueri: Manoele, 2014. 
ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E. & BITTENCOURT, A.V.B.(Orgs.). 2.ed. 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
Bibliografia complementar: 
BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. (Orgs.). O trabalho e as organizações: atuações 
a partir da psicologia. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
MUCHINSKY, P. M. Psicologia organizacional. Editora Thomson, 2004. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e gestão de pessoas: reflexões críticas e 
temas afins (ética, competência e carreira). São Paulo: Vetor, 2009. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Psicologia e Processos Clínicos I 
Carga Horária: 150 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto dos 
Processos Clínicos em Psicologia.  
Bibliografia básica: 
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
CABALLO, V. E. Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento. 
Curitiba: Santos, 2016. 
TRINCA, W. O Diagnóstico Psicológico: a prática clínica. São Paulo: EPU, 1984. 
Bibliografia complementar:  
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: normalidade e 
psicopatologia. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
FIORINI, Hector. Teoria e técnica de psicoterapias. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Franci, 2013. 
ZIMERMAN, D. E. Manual de técnica psicanalítica: uma re-visão. 1 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
JOYCE, P., SILLS, C. Técnicas em Gestalt: aconselhamento e psicoterapia. 1 ed. 
Editora Vozes, 2016. 



 

 

SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
 
10º PERÍODO 
 
Disciplina: OPTATIVA III  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: de acordo com a disciplina apontada pelo NDE e colegiado dentre as 
disciplinas dispostas no rol de optativas nesta matriz. 
 
Disciplina: OPTATIVA IV  
Carga Horária: 40 horas presenciais e 40 horas em APS  
Ementa: de acordo com a disciplina apontada pelo NDE e colegiado dentre as 
disciplinas dispostas no rol de optativas nesta matriz. 
 
Disciplina: PSICOLOGIA, CIÊNCIA E  PROFISSÃO 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa: Oportunizar ao aluno a discussão sobre a diversidade da ciência 
psicológica; a diversidade da ação profissional da (o) psicóloga (o); a atuação da 
psicologia em contextos específicos.  Oportunizar a noção da função social da 
atuação da (o) psicóloga (o), sua abrangência e relevância social. Introduzir a 
importância do contexto social atual e a atuação da (o) psicóloga (o). 
 
Bibliografia básica: 
BRUM, A. J. O desenvolvimento econômico brasileiro. 30. ed. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 
2013.  
OLIC, N. B. Mundo contemporâneo: geopolítica, meio ambiente, cultura. 1. ed. 
São Paulo: Moderna, 2010.  
BALBINO, V. do C. R. Psicologia contemporânea na mídia: popularização da 
ciência, conhecimentos e cidadania. 1. ed. São Paulo: Paco Editorial, 2016.  
Bibliografia complementar:  
BARROS, O. Brasil globalizado: o Brasil em um mundo surpreendente. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Alta Books, 2008.  
PROENÇA, M.; NENEVÉ, M. Psicologia e educação na Amazônia: pesquisas e 
realidade brasileira. 1. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.  
CUNHA, L. A. Educação, estado e democracia no Brasil.5 ed. São Paulo : Cortez, 
2005.  
DOWBOR, L. A reprodução social. São Paulo, Vozes, 1998. DELORS, J. Educação: 
um tesouro a descobrir.São Paulo, Cortez, 2003. 
 
Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
Carga Horária: 40 horas em APS e 40 horas presenciais 
Ementa:  



 

 

O trabalho é orientado por um professor familiarizado com o tema escolhido e deve 
demonstrar que o aluno consolidou os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  
Bibliografia básica:  
BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3. 
ed. ampliada. São Paulo: Makron Books. 2009.   
MONTGOMERY, E. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso: guia prático 
para desenvolver monografias e teses. 2. ed.Castelo Rio de Janeiro: Alta Books, 
2012.   
VEIGA E SOUZA, A.; ILKIU, G. S. M. Manual de normas técnicas para trabalhos 
acadêmicos.Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Kaygang: União da Vitória, 
2017.   
Bibliografia complementar:  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed 
revista e ampliada. São Paulo: Atlas, 2006.   
LÜCK, H. Metodologia de projetos. Uma ferramenta de planejamento e gestão. 
9. ed. São Paulo: Vozes. 2013. (cap. 4 e 5).   
PARRA FILHO, D. Apresentação de trabalhos científicos: monografia, TCC, 
teses e dissertações. São Paulo : Futura, 2003. 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo.  Lisboa: Edições 70, 2002. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese.  17. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Práticas Sociais e Institucionais IV  
Carga Horária: 75 horas 
Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das 
Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia.   
Bibliografia básica: 
CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8 ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 
CHIAVENATTO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do 
sucesso das organizações. 3. ed. Barueri: Manoele, 2014. 
RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e gestão de pessoas: reflexões críticas e 
temas afins (ética, competência e carreira). São Paulo: Vetor, 2009. 
Bibliografia complementar: 
BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. (Orgs.). O trabalho e as organizações: atuações 
a partir da psicologia. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
MUCHINSKY, P. M. Psicologia organizacional.Editora Thomson, 2004. 
ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E. & BITTENCOURT, A.V.B.(Orgs.). 2.ed. 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
Disciplina: ESTÁGIO ÊNFASE - Psicologia e Processos Clínicos II 
Carga Horária: 150 horas 



 

 

Ementa:  
Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto dos 
Processos Clínicos em Psicologia.  
Bibliografia básica: 
CABALLO, V. E. Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento. 
1 ed. Curitiba: Santos, 2016. 
CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 
TRINCA, W. O Diagnóstico Psicológico: a prática clínica. São Paulo: EPU, 1984. 
Bibliografia complementar:  
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: normalidade e 
psicopatologia. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
FIORINI, Hector. Teoria e técnica de psicoterapias. 11 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Franci, 2013. 
ZIMERMAN, D. E. Manual de técnica psicanalítica: uma re-visão. 1 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
JOYCE, P., SILLS, C. Técnicas em Gestalt: aconselhamento e psicoterapia. 1 ed. 
Editora Vozes, 2016. 
SCORSOLINI-COMIN, F. Técnicas de entrevista: método, planejamento e 
aplicações. São Paulo: Vetor, 2016. 
 
 
 
OPTATIVAS I, II, III e IV 
 
Disciplina Optativa I: PSICOSSOMÁTICA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Aborda o indivíduo doente em sua unidade psicossomática. Enfatiza o papel do 
psiquismo na regulação do equilíbrio psicossomático e a influência que as 
experiências mais precoces do indivíduo, junto com o meio, exercem em sua 
formação e estruturação. Analisa como o funcionamento psicológico pode produzir 
manifestações somáticas normais ou patológicas. Ressalta a importância das 
referências históricas, teóricas e clínicas da psicanálise para a compreensão das 
patologias orgânicas e pontua possibilidades de intervenção no campo das doenças 
psicossomáticas.  
Bibliografia básica:  
CAMON, V. A. A. Psicossomática e a psicologia da dor. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 
2012. 
MELLO, Julio de. Psicossomática hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
VOLICH, R. M.; FERRAZ, F. C.; ARANTES, M. A. de A. C. Psicossoma II: 
psicossomática psicanalítica. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. 
Bibliografia complementar: 
DEBRAY, R. O equilíbrio psicossomático: e um estudo sobre diabéticos. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 1995.  



 

 

LIMONGI FRANÇA, Ana Cristina; RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e trabalho: 
uma abordagem psicossomática. 4 ed. São Paulo : Atlas, 2007.   
GEAR, Maria Carmen; LIENDO, Ernesto Cesar. Semiologia psicanalítica. Rio de 
Janeiro: Imago, 1976.   
NASIO, J. D. Psicossomática: as formações do objeto a. ✁ Col. Transmissão da 
psicanálise. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
TOMAZELLI, E. Corpo e conhecimento: uma visão psicanalítica. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 1998. 
 
 
Disciplina Optativa I: PSICOLOGIA DO ESPORTE  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Processos cognitivos, motivacionais, emocionais e sociais na relação direta com os 
diferentes campos de aplicação no exercício e esporte. Instrumentos e testes 
psicológicos; programas do treinamento psicológico.  
Bibliografia Básica:  
SAMULSKI, D. Psicologia do esporte. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 380 p. 
BRANDÃO, M.R.F.; MACHADO, A. A. Coleção psicologia do esporte e do 
exercício: v1: teoria e aplicação. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  
RUBIO, K. Psicologia, esporte e valores olímpicos. 1 ed. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2012. 
Bibliografia Complementar:  
WEINBERG, R. S.; GOULD, D. Fundamentos da psicologia do esporte e do 
exercício. 4. ed. São Paulo: Artmed, 2008. 
GARRAT, Ted. Motivação esportiva: aumentando o desempenho nos esportes. 
São Paulo, Madras, [19--].  
MACHADO, Afonso Antonio. Psicologia do esporte: da educação física escolar ao 
esporte de alto nível. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006. 
RUBIO, Kátia;RUBIO, Kátia. Psicologia do Esporte: interfases, pesquisa e 
intervenção. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2000.  
BURITI, M. A. (org). Psicologia do esporte. Campinas: Alínea, 2001.  
 
Disciplina Optativa I: PSICOLINGUÍSTICA  
Carga Horária: 80 horas  
Ementa:  
Aprendizagem e ensino de língua: enfoque psicolinguístico. O processo de aquisição 
da linguagem - língua materna e segunda língua: teorias e etapas. Aquisição de 
linguagem e alfabetização: aquisição do sistema fonético, sintático, morfológico, 
aquisição do léxico. Processo físico e mental na aquisição de leitura e da escrita. 
Distúrbios na aquisição da linguagem.  
Bibliografia básica:  



 

 

MAIA, M. Psicolingüística, psicolingüísticas: uma introdução. 1 ed. São Paulo: 
Contexto, 2015. 
KATO, M. A concepção da escrita pela criança. 4. ed. Campinas: Pontes, 2010.  
ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Desenvolvimento da escrita: 100 propostas 
práticas para o trabalho com crianças de seis anos. 3. ed. Rio de Janeiro: Wak, 
2011. 
Bibliografia complementar:  
URBINA, S. Fundamentos da testagem psicológica. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2007. 
CHAPMAN, R. Processos e distúrbios na aquisição da linguagem.5. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996.  
KATO, M. O aprendizado da leitura. São Paulo: Martins Fontes, 1987.  
TEBEROSKY, A. Psicopedagogia da linguagem escrita. Campinas, São Paulo:  
UNICAMP/Vozes, 1994. 
PETERFALVI, Jean-Michel. Introdução à psicolinguística. São Paulo: Cultrix, 1973.   
 
Disciplina Optativa II: PSICOPEDAGOGIA PREVENTIVA E TERAPÊUTICA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Aborda o campo da psicopedagogia analisando a construção do não-aprender nos 
aspectos internos e externos ao sujeito aprendente, reflete sobre as intervenções 
possíveis desde o diagnóstico até os tratamentos necessários ao alcance da 
aprendizagem.  
Bibliografia básica:  
COLL, C; PALACIOS J. & MARCHESI A. (org.). Desenvolvimento Psicológico e 
Educação. 2 ed.Porto Alegre: Artmed, 2004. 
NOGUEIRA, M. O. G. Psicopedagogia clínica: caminhos teóricos e práticas. 
Curitiba: Ibpex, 2013. 
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornosmentais: DSM-V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
Bibliografia complementar:  
BASSOLS ET. AL. (Orgs) Saúde mental na escola: uma abordagem 
multidisciplinar. Porto alegre: Mediação, 2003.  
DEBESSE, M.; MIALARET, G. (Org).Tratado das ciências pedagógicas: 
psicologia da educação. Vol. 5. São Paulo: Nacional; EDUSP, 1974. 
LANHES, M. E., NICO, M. Nem Sempre é o que parece: como enfrentar a dislexia 
e os fracassos escolares. São Paulo: Editora Alegro, 2002. 
SISTO, F. F.; BORUCHOVITCH, E.; FINI, L. D. T.; BRENELLI, R. P.; MARTINELLI, 
S. de C. Dificuldades de aprendizagem no contexto psicopedagógico. 8. ed. 
Curitiba: Vozes, 2012. 
WEISS, M. L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de 
aprendizagem. 14. ed. Rio de Janeiro: DP&ª, 2016.  
 
 
Disciplina Optativa II: PSICOLOGIA HOSPITALAR 



 

 

Carga Horária: 80 horas 
Ementa: Fundamentos e aspectos históricos, teóricos e metodológicos da Psicologia 
na saúde. Diversidade de contexto e de variáveis nas relações entre saúde e doença 
e no funcionamento e dinâmica das instituições de saúde. Abordagens psicológicas de 
promoção, prevenção e reabilitação em saúde. Atuação do psicólogo nos seus vários 
níveis, dando ênfase às várias especialidades médicas, mediante o conhecimento das 
doenças psicossomáticas e a instrumentalização de técnicas, objetivando um 
programa de atuação em Psicologia Hospitalar. 
 
Bibliografia básica: 
ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). E a psicologia entrou no hospital. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). Psicologia hospitalar: teoria e prática. São 
Paulo: Pioneira, 2017. 
ANGERAMI-CAMON, V. A. (Org.). O doente, a psicologia e o hospital. 3 ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2002. 
Bibliografia complementar: 
NEME, C. M. B. Psico-oncologia: caminhos e perspectivas. 1 ed. São Paulo: 
Summus, 2010. 
MELLO FILHO, J. Grupos de Reflexão: de Balint a Luchina. In: MELLO FILHO, J. 
(Org). Grupo e Corpo: Psicoterapia de Grupo com Pacientes Somáticos. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 
ROMANO, B.W. A prática da psicologia nos hospitais. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1998. 
BAPTISTA, M. N.; DIAS, R. R.; BAPTISTA, A. S. D. Psicologia hospitalar: teoria, 
aplicações e casos clínicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
MARTINS, L.A.N; DE MARCO, M.A. Dilemas éticos. In: DE MARCO, M.A. (orgs). A 
face humana da Medicina do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
 
Disciplina Optativa II: LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DESINAIS  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Legislação e inclusão. Língua, culturas comunidades e identidades surdas. Aquisição 
de Linguagem e a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.  
Bibliografia básica:  
GESSER, A. Libras: que língua é essa? : crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
SÁ, N. R. L. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo: Paulinas, 2010. 
SCKLIAR, Carlos. Atualidade da educação bilíngüe para surdos: processos e 
projetos pedagógicos.Vol 1. 3 ed. Porto Alegre: Mediação, 2017.  
Bibliografia complementar:  
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem.1. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 1997.  



 

 

GÓES, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. 4. ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2012. 
SCKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed.Porto Alegre: 
Mediação, 2005. 
TESKE, Ottmar (Org.). Letramento e minorias. 3 ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
RAFAELI, Katia Solange Coelho; SILVEIRA, Maria Dalma Duarte. Caderno de 
estudos: língua brasileira de sinais � Libras.Indaial :Asselvi, 2009. 
 
 
 
Disciplina Optativa III: PSICOLOGIA AMBIENTAL  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
A importância do ecossistema para a qualidade de vida. A articulação entre meio 
ambiente, relações sociais e subjetividade humana como perspectiva ecológica. 
Análise das inter-relações entre comportamento e ambiente sob o prisma da 
sustentabilidade. Estudos das interações pessoas-ambientes a partir de temas como 
percepção, cognição, percepção ambiental, territorialidade, espaço pessoal, 
educação ambiental, gestão socioambiental e distúrbios urbanos. O Brasil e as 
políticas de preservação da natureza.  
Movimentos ecológicos e sua repercussão no mundo atual.  
Bibliografia básica:  
GÜNTHER, Harmut; GUZZO, Raquel Souza Lobo e PINHEIRO, José Q. Psicologia 
ambiental: entendendo as relações do homem e o meio ambiente. 3. ed. 
Campinas, SP: Átomo & Alínea, 2014  
TRIERWEILER, M.; SILVA, N. O psicólogo nas ações de qualidade de vida: 
possibilidades de intervenção nos ambientes físico e psicossocial das 
organizações. São Paulo: Jurua Editora, 2010  
TAUK-TORNISIELO, Sâmia Maria (Org.); GOBBI, Nivar (Org.); FOWLER, Harold 
Gordon (Org.). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. São Paulo, UNESP, 
1995.  
Bibliografia complementar:  
CAVALCANTE, S.; ELALI, G. A. (orgs). Temas básicos em psicologia ambiental. 
Petrópolis, R.J.: Vozes, 2011. 
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental : princípios e práticas. São Paulo, 
GAIA, 2004.  
SEBRAE .A questão ambiental : o que todo empresário precisa saber. Brasília, 
SEBRAE, 1996.  
SILVERSTEIN, Michael; SÁ, Alvaro (Trad.). A revolução ambiental : como a 
economia poderá florescer e a terra sobreviver no maior desafio da virada do 
século. 1. ed. Rio de Janeiro, Nórdica, 1993. 
LUZZI, D. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. Coleção Série 
Sustentabilidade. 1. ed. São Paulo: Editora Manole, 2012. 
 



 

 

 
Disciplina Optativa III: PSICOLOGIA FORENSE 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Estuda tópicos da psicologia relacionados ao direito e a criminologia. Aborda a 
psicopatologia, a violência e a criminalidade do ponto de vista da ciência psicológica 
e jurídica. Analisa a criança e o adolescente como sujeitos na psicologia do direito.  
Bibliografia básica: 
BOCK, A. M. B., FURTADO, O., TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao 
estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008. 
CARVALHO, M. C. N. de (Org.); MIRANDA, V. R. (Org.). Psicologia jurídica: temas 
de aplicação. Curitiba : Juruá, 2017.  
GONÇALVES, Hebe Signorini (Org.); BRANDÃO, Eduardo Ponte (Org.) Psicologia 
jurídica no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: NAU, 2004. 
Bibliografia complementar:  
HUSS, T. M. Psicologia forense: pesquisa, prática clínica e aplicações. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 
MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do crime e a lei 6.416/77. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. 
PEREIRA, R. C. Direito de família: uma abordagem psicanalítica.4.ed.Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. 
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 1974. 
SILVA, D. M. P. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro: a interface da 
psicologia com o direito nas questões de família e infância. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. 
 
Disciplina Optativa III: PSICOLOGIA E SEXUALIDADE HUMANA 
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Examina as questões relativas a sexualidade humana, o comportamento sexual, as 
mudanças biológicas relativas ao sexo e ao gênero ao longo do desenvolvimento 
humano. Discute temas atuais e de interesse como doenças sexualmente 
transmissíveis, orientação sexual, prostituição e disfunções sexuais.  
Bibliografia básica: 
LOPES, G.; MAIA, M. Sexualidade e envelhecimento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1994. 
MELO, S. M. M.; BRUNS, M. A. T. Educação, sexualidade e saúde: diálogos 
necessários. 1. ed. Curitiba: CRV, 2013. 
HEILBORN, M. L. Aprendizado da sexualidade, reprodução e trajetórias sociais 
de jovens brasileiros. 1. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.  
Bibliografia complementar: 
ABDO, C. Sexualidade humana e seus transtornos. 4. ed. São Paulo: Casa Leitura 
Médica, 2012. 



 

 

UZIEL, A. P.; RIOS, L.F.; GUY, R. Construções da sexualidade. Rio de Janeiro: 
Passo Musical, 2009.  
SOUZA, R. P.; OSORIO, L. C. A educação sexual de nossos filhos: uma visão 
contemporânea. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993.  
MASTERS, William H.; JOHNSON, Virginia E. A conduta sexual humana. 4 ed. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.   
NOBRE, P. Disfunções sexuais: teoria, investigação e tratamento. Lisboa: 
Climepsi, 2006. 
VELHO, G. Desvio e divergência: uma crítica da patologia social. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1977. 
 
Disciplina Optativa IV: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Esta disciplina discute o desenvolvimento de urna visão integrada do processo de 
educação inclusiva, na diversidade de seus enfoques teóricos, dinâmicas e 
abrangências, entendendo-o como imprescindível ao desenvolvimento dos sujeitos 
que apresentam necessidades especiais, enquanto seres unificados, em suas formas 
de sentir, pensar e agir.  
Bibliografia básica:  
RIBAS, João Baptista Cintra. O que são pessoas deficientes.6. ed. São Paulo : 
Brasiliense, 2003.   
STAINBACK, S. e STAINBACK. Inclusão: um guia para educadores. Porte Alegre: 
Artmed, 1999.   
SPROVIERI, Maria Helena, S.; ASSUMPÇÃO, Francisco B. Deficiência mental:  
sexualidade e família. São Paulo: Manole, 2005.  
Bibliografia complementar: 
BUSCAGLIA, L. Os deficientes e seus pais. Trad. Raquel Mendes. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1993.   
DINIZ, D. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007. Coleção Primeiros 
Passos, 2012. 
CUNHA, E. Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola 
e na família.6. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2009. 
MARTÍNEZ, A. M. Psicologia escolar e compromisso social: novos discursos, 
novas práticas. 3. ed. São Paulo: Alínea, 2015. 
DÍAZ, F.; BORDAS, M.; GALVÃO, N.; MIRANDA, T. (Org.). Educação inclusiva, 
deficiência e contexto social: questões contemporâneas. 1. ed. Salvador, BA: 
EDUFBA, 2009. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/170/3/Educacao%20Inclusiva.pdf 
 
Disciplina Optativa IV: ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  



 

 

Estuda diferentes teorias e perspectivas de intervenção em orientação vocacional e 
profissional. Discute questões relativas ao desenvolvimento e orientação vocacional 
e o uso de testes e técnicas dentro dos contextos escolar, organizacional e clínico.  
Bibliografia básica:  
BOCK, A. M. B. A escolha profissional em questão. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
. 
BOHOSLAVSKY, Rodolfo. Orientação vocacional: a estratégica clínica. 13. ed. 
São Paulo: Martins, 2015. 
MATTOS, M. B. da S. Orientação vocacional � A escolha do ser: uma proposta 
transpessoal. 1. ed. São Paulo: Pillares, 2008. 
Bibliografia complementar:  
MOURA, Cynthia Borges de. Orientação profissional: sob o enfoque do 
comportamento. 3 Ed. Campinas-SP: Alínea e Átomo, 2011. 
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2015.   
SOARES, D. H. P.; LISBOA, M. D. Orientação profissional em ação: formação e 
prática de orientadores. 1. ed. Vol. 1. São Paulo: Summus, 2017. 
LEVENFUS, Rosane Shotgues; SOARES, Dulce Helena Penna (Org.). Orientação 
vocacional ocupacional. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 336 p.   
LUCCHIARI, D. H. P. S. Pensando e vivendo a orientação profissional. 7. ed. São 
Paulo: Summus Editorial, 1993. 
 
Disciplina Optativa IV: AVALIAÇÃO PSICONEUROLÓGICA  
Carga Horária: 80 horas 
Ementa:  
Retoma conceitos acerca das bases neurológicas dos processos psíquicos e as 
correlações anatomo-clínicas de determinadas patologias como base para o estudo 
dos métodos de investigação neuropsicológica. Apresenta e analisa o uso de técnicas 
de testagem e avaliação neuropsicológica.  
Bibliografia básica:  
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  
FUENTES, Daniel; MALLOY-DINIZ L. F.; CAMARGO, Candida H. P., COSENZA 
Ramon M. Neuropsicologia: teoria e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
MALLOY-DINIZ, L. F.; FUENTES, D.; MATTOS, P.; ABREU, N. Avaliação 
neuropsicológica. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
Bibliografia complementar: 
FONSECA, Vitor da. Cognição, neuropsicologia e aprendizagem: abordagem 
neuropsicológica e psicopedagógica.3. ed. Curitiba: Vozes, 2012. 
YUDOFSKY,S.C& HALES.R.E. Compêndio de neuropsiquiatria. Porto Alegre: 
Artmed, 1996.  
LEFÈVRE, Beatriz H. Neuropsicologia infantil. São Paulo: Sarvier, 1989.   
PIAGET, J. Epistemologia genética. 4. ed.São Paulo: Martins Fontes, 2012. 



 

 

VYGOTSKY, LS. A formação social da mente. 6 ed. São Paulo:Martins 

Fontes;1998. 

 

 

2.7 conteúdos curriculares  

O Curso de Psicologia, por meio de sua matriz curricular, instrumentaliza 

teórico metodologicamente os acadêmicos, potencializando uma formação que o 

prepare para o exercício das competências e habilidades específicas e privativas 

deste profissional, destacando as habilidades profissionais com base no rigor 

científico e intelectual enfatizando a atenção a saúde, capacitando o acadêmico para 

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

em nível individual e coletivo. O aprendizado favorecido por meio da matriz curricular 

sempre deverá ser atualizado para direcionar o acadêmico à adquirir a capacidade 

da tomada de decisões, execução de procedimentos, bem como avaliar e decidir qual 

a intervenção indicada a cada caso. Por esse motivo, as matrizes curriculares com 

seus conteúdos estão sempre em processo de reorganização, readequação e 

reconstrução com sugestões dos Discentes, Docentes, IES, sendo aprovado pelo 

NDE.  

O Psicólogo deverá adquirir a capacidade de comunicação verbal e não verbal, 

interagir com a comunidade, pacientes e equipe multidisciplinar em todos os as áreas 

afins sempre visando o bem-estar dos seus pacientes e da comunidade a qual está 

inserido.  

Assim, o Psicólogo deverá ser capaz de estar em constante aprendizado tanto 

na sua formação quanto na sua prática. O profissional Psicólogo poderá atuar em 

instituições públicas, privadas, sendo acima de tudo um profissional ético crítico e 

reflexivo. Os conteúdos curriculares são periodicamente avaliados pelo colegiado do 

curso e NDE, tendo em vista as novas demandas para este profissional. Existe a 

preocupação com relação às fontes bibliográficas/banco de dados utilizados para a 

formação acadêmica. Busca-se a compra de livros sempre que existe a necessidade 

de atualização de ementas ou de complementar as questões levantadas nas 



 

 

disciplinas, da mesma forma o colegiado preocupa-se com a disponibilização de sites 

científicos para facilitar o acesso às fontes de pesquisa dos alunos.   

Buscando com estas medidas, manter o aluno atualizado para seu ingresso no 

mercado de trabalho. Os projetos de extensão e núcleos de estudo visam aprofundar 

os conhecimentos do aluno a respeito da realidade social que, apresentando-se de 

forma dinâmica, subsidia a reflexão crítica do aluno e professor, que por meio dos 

conhecimentos teóricos adquiridos na academia levam o acadêmico para a prática 

profissional.  

2.7.1 Correlação entre habilidades e competências previstas neste projeto para 

o profissional de Psicólogo e as disciplinas do curso   

 
O currículo Pleno do Curso de Psicologia é construído a partir dos princípios 

apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Profissional e dos 

pressupostos estabelecidos na Resolução CNE/CES nº 5, de 15 de março de 2011, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Psicologia.  

Busca-se com este item demonstrar a relação entre o perfil profissional 

desejado para o (a) aluno (a) concluinte do Curso e a formação educacional proposta 

por este projeto.  

O Curso de Graduação em Psicologia tem como meta a formação de 

profissionais competentes, éticos e comprometidos com a realidade regional e 

brasileira. Para tanto, é relevante a atenção às questões pedagógicas voltadas para 

a construção de espaços que viabilizem o processo ensino-aprendizagem. Tais 

espaços oportunizam aos acadêmicos (re) conhecer a complexidade estabelecida na 

rede de relações presentes no âmbito da sociedade. Possibilitam, ainda, identificar as 

demandas tradicionais e emergentes apresentadas na contemporaneidade. Em 

síntese, as atividades realizadas nesses espaços de aprendizagem se 

consubstanciam na construção do conhecimento e na apreensão da realidade social, 

compreendendo e atuando no processo saúde/doença emocional da população.  

Portanto para fins didáticos elencamos as habilidades/competências que 

formarão o perfil desejado para o (a) graduado (a) em Psicologia:  

 



 

 

a) Analisar e construir o campo de atuação profissional, considerando e 

reavaliando os desafios da contemporaneidade e as necessidades sociais; 

b) Analisar o contexto onde atua, sendo capaz de sistematizar e aplicar 

conhecimentos científicos na proposição de intervenção profissional;  

c) Ser capaz de planejar suas ações, considerando a coerência entre as 

características do contexto com o referencial teórico adotado; 

d) Distinguir por meio de diagnóstico a diversidade dos fenômenos 

humanos: de ordem cognitiva, comportamental e afetivo, em diferentes contextos 

sócio-histórico-culturais; 

e) Realizar a identificação, o diagnóstico, e a orientação de processos 

psicológicos individuais, interpessoais e processos grupais; 

f) Elaborar relatos científicos, pareceres, laudos, e outras comunicações 

profissionais, respeitando as orientações da resolução CFP n.009/2003 que institui o 

manual de elaboração de documentos produzidos pelo psicólogo; 

g) Cumprir os princípios éticos e respeitar legislações que regulam o seu 

exercício profissional; 

h) Atuar em equipes multiprofissionais promovendo a compreensão dos 

fenômenos psicológicos aperfeiçoando os processos de intervenção que possam ser 

compartilhados entre profissionais respeitando os preceitos éticos da Psicologia; 

i) Realizar intervenções de caráter psicológico nos âmbitos da prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo; 

j) Desenvolver projetos de pesquisas capazes de construir propostas 

voltadas a qualidade de vida e bem-estar da população considerando a diversidade 

no campo de atuação; 

k) Ter clareza quanto às raízes históricas das diversas teorias e sistemas 

em psicologia, suas distinções epistemológicas e os limites do conhecimento 

psicológico; 

l) Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus 

agentes sociais; 



 

 

m) 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; 

n) Utilizar instrumentos de avaliação psicológica favoráveis de acordo com 

resolução vigente; 

o) Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças 

individuais e socioculturais dos seus membros. 

 

2.7.2 Correlação das habilidades e competências com as disciplinas da matriz 
curricular oferecida pelo Curso  

  

Abaixo seguem as tabelas dos dez (10) semestres do curso de Psicologia 

oferecido por esta IES e a correlação das habilidades e competências acima descritas 

com as disciplinas da matriz curricular e que devem ser desenvolvidas a partir das 

ementas deste curso.  

 

1º Período 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

80h 
Anatomia humana  

Não há consonância com nenhum item no 
perfil profissional do egresso.  

80h 

Filosofia  

Em consonância com os itens: a, d, g, k, 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: e  com relação 
as habilidades. 

40h 

Fundamentos sociais  

Em consonância com os itens: a, b, c, i, l, 
o descritos no perfil profissional do 
egresso do curso e com os itens: e com 
relação as habilidades. 

40h 

Psicologia e linguagem  

Em consonância com os itens: b, c, d, l, o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a, e  com relação 
as habilidades. 

80h 
Introdução à psicologia  

Em consonância com os itens: a, c, j, k,  
descritos no perfil profissional do egresso 



 

 

do curso e com os itens: a,c,e,f, g com 
relação as habilidades. 

80h 

Processos psicológicos 
básicos I  

Em consonância com os itens: a, b, h 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: c, e, f,  com 
relação as habilidades. 

 
2º. Período 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

40h Fisiologia humana  Em consonância com os itens: d, e, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso com relação a competências e 
com os itens: e com relação as 
habilidades.  

40h Metodologia cientifica   Em consonância com os itens:  f, g, j, m 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a, b, c com 
relação as habilidades. 

40h  Genética aplicada à 
psicologia   

Em consonância com os itens: d, e, h, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: e com relação as 
habilidades. 

80h Neurofisiologia    Em consonância com os itens: d, e, h, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,d,e,f, com 
relação as habilidades. 

40h  Processos psicológicos 
básicos II  

Em consonância com os itens: d, e, h, i, 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: c, e, f com 
relação as habilidades. 

80h Psicologia do 
desenvolvimento I  

Em consonância com os itens: a, b, d, e, 
h,   descritos no perfil profissional do 
egresso do curso e com os itens: d, e, f  
com relação as habilidades. 

40h 
Técnicas de observação e 
descrição 

Em consonância com os itens: d, e, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: c,d,e,f, com 
relação as habilidades. 

40h 
Teorias e sistemas em 
psicologia I 

Em consonância com os itens: c, k, h,  
descritos no perfil profissional do egresso 



 

 

do curso e com os itens: e, f com relação 
as habilidades. 

 
3º. Período 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

40h  Estatística aplicada à 
psicologia  

Em consonância com os itens: b, f 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso com relação a competências e 
com os itens: a, b, g, com relação as 
habilidades.  

40h Ética profissional  Em consonância com os itens: f, g, h, , 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: nenhum, com 
relação as habilidades. 

80h  Psicologia experimental  Em consonância com os itens: a, b, c, h, , 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: c, e, f,  com 
relação as habilidades. 

40h  Saúde coletiva  Em consonância com os itens: a, b, c, i, j, 
i,  descritos no perfil profissional do 
egresso do curso e com os itens: e com 
relação as habilidades. 

40h  Processos grupais I  Em consonância com os itens: b, c, h, i, o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: e, f,  com relação 
as habilidades. 

40h  Psicologia do 
desenvolvimento II  

Em consonância com os itens: a, h, i,  
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: d, f com relação 
as habilidades. 

40h Psicologia e processos 
sociais I 

Em consonância com os itens: a, b, h, j, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: i com relação as 
habilidades. 

80h  Teorias e sistemas em 
psicologia II   

Em consonância com os itens: k, m  
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: c, , com relação 
as habilidades. 

 
4º. Período 



 

 

 
Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

80h  Entrevista em Psicologia I  Em consonância com os itens: d, f, h 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: d, e, f com 
relação as habilidades. 

40h  Processos Grupais II  Em consonância com os itens: b, c, h, i, o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: e, f,  com relação 
as habilidades. 

40h Psicologia e Aprendizagem I  Em consonância com os itens: a, d, e, h,  
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: d, f com relação 
as habilidades. 

80h Psicologia e Processos 
Sociais II  

Em consonância com os itens: a, b, h, j, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: i com relação as 
habilidades. 

40h  Psicopatologia I  Em consonância com os itens: d, e, f, h, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: d, e, f com 
relação as habilidades. 

80h  Estudos em Personalidade I Em consonância com os itens: a, h, j, k 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: e, f com relação 
as habilidades. 

40h Técnicas de Avaliação 
Psicológica I 

Em consonância com os itens: d, e, f, h, n  
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: d, f com relação 
as habilidades. 

48h Estágio Básico I 

Em consonância com os itens: a, b, c, d, 
g, j, k, l, m descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: a, b, 
e, f, g com relação as habilidades. 

 
5º Período 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

40h  Entrevista em Psicologia II  Em consonância com os itens: d, f, h 
descritos no perfil profissional do egresso 



 

 

do curso e com os itens: d, e, f com 
relação as habilidades. 

40h  Processos Clínicos I  Em consonância com os itens: a, b, c, d, 
e, g, i, j, m descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: d, e, 
f, com relação as habilidades. 

40h  Processos Psicodiagnósticos  Em consonância com os itens: a, d, e, f, g, 
h, i, j, descritos no perfil profissional do 
egresso do curso e com os itens: e, f com 
relação as habilidades. 

40h  Estudos em Personalidade II 
✁ 

Em consonância com os itens: a, h, j, k 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: e, f com relação 
as habilidades. 

80h  Psicologia e Aprendizagem II  Em consonância com os itens: a, d, e, h,  
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: d, f com relação 
as habilidades. 

80h  Psicopatologia II  Em consonância com os itens: d, e, f, h, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: d, e, f com 
relação as habilidades. 

40h  Relações Étnico-Raciais, 
Cultura Afro-brasileira, 
Indígena e Identidade de 
Gênero  

Em consonância com os itens: a, b, h, j, i 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: i com relação as 
habilidades. 

40h  Técnicas de Avaliação 
Psicológica II  

Em consonância com os itens: d, e, f, h, n  
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: d, f com relação 
as habilidades. 

48h  Estágio Básico II  Em consonância com os itens: a,b,d,i,j,o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,b,c,d,e,f,g com 
relação as habilidades. 

 
6º Período  
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

80h Processos Clínicos II Em consonância com os itens: b, c, d, e, i, 
k descritos no perfil profissional do 
egresso do curso com relação a 



 

 

competências e com os itens: e, f com 
relação as habilidades.  

80h Psicologia das Organizações 
e do Trabalho 

Em consonância com os itens: a, d, g, k, l, 
m, o descritos no perfil profissional do 
egresso do curso e com os itens: e, f com 
relação as habilidades. 

40h Psicomotricidade Em consonância com os itens: a, c, k 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: e, f com relação 
as habilidades. 

40h Estudos em Personalidade III Em consonância com os itens: a, m, k 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: e, f com relação 
as habilidades. 

40h Ética e Bioética Em consonância com os itens: f,g,m,u 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,c,e,f, g com 
relação as habilidades. 

40h Psicofarmacologia Em consonância com os itens: b,k,m 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,c,e,f com 
relação as habilidades. 

80h Técnicas de avaliação 
Psicológica II 

Em consonância com os itens: b,k,m 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,b,c,d,e,f,g com 
relação as habilidades. 

48h Estágio Básico II Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,g,h,i, j, m,o descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: a,c,d,e,f  com relação as 
habilidades. 

 
7º. Período 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

80h Psicologia Educacional Em consonância com os itens: 
a,b,c,g,h,i,j,k, descritos no perfil 
profissional do egresso do curso com 
relação a competências e com os itens: 
c,d,e com relação as habilidades.  



 

 

80h Intervenções 
Organizacionais  

Em consonância com os itens: 
a,b,c,e,h,i,l,m,o descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: c,d,e com relação as habilidades. 

80h Intervenções terapêuticas na 
Idade Adulta e terceira Idade 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Intervenções terapêuticas na 
Infância e na Adolescência  

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Métodos de Pesquisa em 
Psicologia  

Em consonância com os itens: a,c,d,j,m, 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,c,d,e,f,g com 
relação as habilidades. 

75h Estágio ênfase ✁ Práticas 
Sociais e institucionais I 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,e,h,i,j,k,l,m,o descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: c,d,e,f, com relação as habilidades. 

 
 
8º. Período 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

80h Psicologia e Saúde Mental Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,g,h,i,j,k,m, descritos no perfil 
profissional do egresso do curso com 
relação a competências e com os itens: 
a,c,d,e,f, com relação as habilidades.  

80h Intervenções Terapêuticas 
nas Relações Familiares 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Intervenções em Psicanálise Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Intervenções em Gestalt-
Terapia 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 



 

 

do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Empreendedorismo Em consonância com os itens: a,b, 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a com relação as 
habilidades. 

75h Pesquisa em Psicologia  Em consonância com os itens: a,b,d,i,j,o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,b,c,d,e,f,g com 
relação as habilidades. 

75h Estágio ênfase ✁ Práticas 
Sociais e institucionais II 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,e,h,i,j,k,l,m,o descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: c,d,e,f, com relação as habilidades. 

 
9º. Período 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

80h Optativa I ✁ Psicossomática Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

Optativa I ✁ Psicologia do 
Esporte 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

Optativa I ✁ Psicolinguística Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Optativa II ✁ Psicopedagogia 
Preventiva e Terapêutica 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

Optativa II ✁ Psicologia 
Hospitalar 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,h,i,j,k,l,m,o descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: a,d,e,f, com relação as habilidades. 

Optativa II ✁ Libras ✁ Língua 
Brasileira de Sinais 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 



 

 

do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Intervenções em Cognitivo-
Comportamental 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Trabalho de Conclusão de 
Curso I 

Em consonância com os itens: a,b,d,i,j,o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,b,c,d,e,f,g com 
relação as habilidades. 

75h Estágio Ênfase ✁ Práticas 
Sociais e Institucionais III 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,e,h,i,j,k,l,m,o descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: c,d,e,f, com relação as habilidades. 

150h Estágio Ênfase ✁ Psicologia 
e Processos Clínicos I 

Em consonância com os itens: a,b,d,i,j,o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,b,c,d,e,f,g com 
relação as habilidades. 

 
10º. Período 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINA PERFIL DO EGRESSO 

80h Optativa I ✁ Ambiental Em consonância com os itens: a,b,c,d,i,n, 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,b,c,d, com 
relação as habilidades. 

Optativa I ✁ Forense Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,m, n, descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: a,d,e,f, com relação as habilidades. 

Optativa I ✁ Psicologia e 
Sexualidade Humana 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Optativa II ✁ Fundamentos 
da Educação Inclusiva 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,g,h,i,j,k, descritos no perfil 
profissional do egresso do curso com 
relação a competências e com os itens: 
c,d,e com relação as habilidades. 

Optativa II ✁ Orientação 
Vocacional e Profissional 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 



 

 

do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

Optativa II ✁ Avaliação 
Psiconeurológica 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,f,g,i,m,n, descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: a,b,c,d,e,f,g, com relação as 
habilidades. 

80h Realidade Brasileira Em consonância com os itens: 
a,b,c,d,e,i,k, descritos no perfil profissional 
do egresso do curso e com os itens: 
a,d,e,f, com relação as habilidades. 

80h Trabalho de Conclusão de 
Curso II 

Em consonância com os itens: a,b,d,i,j,o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,b,c,d,e,f,g com 
relação as habilidades. 

75h Estágio Ênfase ✁ Práticas 
Sociais e Institucionais III 

Em consonância com os itens: 
a,b,c,e,h,i,j,k,l,m,o descritos no perfil 
profissional do egresso do curso e com os 
itens: c,d,e,f, com relação as habilidades. 

150h Estágio Ênfase ✁ Psicologia 
e Processos Clínicos I 

Em consonância com os itens: a,b,d,i,j,o 
descritos no perfil profissional do egresso 
do curso e com os itens: a,b,c,d,e,f,g com 
relação as habilidades. 

 

2.8 METODOGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A formação profissional deve então contemplar o ensino interdisciplinar, com 

adoção de metodologias ativas; o educar pela pesquisa, fundamentado no 

atendimento integral ao indivíduo e a aplicação do conhecimento para o benefício da 

sociedade. A consecução desta triangulação se dará com ações de ensino, pesquisa 

e extensão realizadas em consonância com todas as áreas de atuação do profissional 

psicólogo e na observação apurada da realidade social aferida a partir do contexto 

loco-regional.  

O trabalho com a aprendizagem baseado em problemas (ABP) tem sido a 

principal estratégia de ensino-aprendizagem nas metodologias ativas, no interesse de 

alcançar e motivar o discente. Confrontado com o problema o aluno se detém, 

examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A 

fim de solucionar um problema e assim encontrar maneiras de desenvolver a si 



 

 

mesmo, o sujeito entra em contato com as informações e à produção do 

conhecimento. O exercício da liberdade e da autonomia têm, assim, seu momento de 

expressão, uma vez que essa nova forma de aprender é o instrumento necessário e 

importante para consolidar o indivíduo como cidadão pleno e participativo, além de 

capaz de escolhas e decisões.  

As práticas de metodologias ativas devem ser entendidas como uma nova concepção 

no planejamento e construção de conteúdos e objetivos educacionais. A 

transformação dessa práxis enseja as seguintes mudanças:  

a) de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para orientada 

para competências bem definidas e baseadas nas necessidades de saúde das 

pessoas;  

b) da transmissão de informações e pura utilização da memória (decorar), 

para a construção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades e 

atitudes para resolver problemas, considerando experiências anteriores de 

aprendizagem, culturais e de vida;  

c) de professores capacitados somente em conteúdos para professores 

capacitados também em educação médica;  

d) de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao 

aprender a aprender, com participação ativa dos aprendizes, ou seja, do 

centrado no professor para centrado no estudante;  

e) de humilhação e intimidação dos estudantes pelos docentes, para o 

respeito mútuo;  

f) ✞✄ ☎✝✂✁✁✂☎✆ ✂✄✁✓✂✁✂✔✠☎ ✞☎ �✁☎�✄✁✁☎✁ ✍☎☎✑☎ ✡☎☎✏ ✆✂✄✞✆ ✄✠☎ ✁✆✂✄�✕✂ �✆✁✆

✍☎ ✁✓✄ ✡☎☎✏ ain✞✆ ✄✠☎ ✁✆✂✄�✕✂ ✆☎✓✞✆✄✞☎ ☎ ✄✁☛✓✞✆✄☛✄ ✆ ✂✞✄✄☛✂�✂☎✆✁ ✄ ✁✓�✄✁✆✁

hiatos de aprendizagem;  

g) de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do 

curso), para um processo integrado de ação-reflexão-ação, desde o princípio 

do curso;  

h) de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção 

contínua, centrada no cuidado das pessoas, com o estabelecimento de 

vínculos afetivos com elas;  



 

 

i) de uma abordagem puramente psicológica, para uma abordagem 

biológica, psicológica e sociocultural;  

j) da utilização do paciente puramente como objeto de prática dos 

estudantes, para a participação consentida e informada do paciente no 

processo de ensino-aprendizagem com respeito a sua dignidade e privacidade;  

k) do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, para 

cenários de ensino-aprendizagem-assistência em que os estudantes sejam 

inseridos como membros ativos;  

l) de avaliação praticamente somativa/punitiva no final das unidades, 

estágios e disciplinas, para uma avaliação preferencialmente formativa, com 

constantes feedbacks.  

O ensino pela problematização ou ensino baseado na investigação (Inquiry Based 

Learning) baseia-se no aumento da capacidade do discente em participar como 

agente de transformação social, durante o processo de detecção de problemas reais 

e de busca por soluções originais. Procura mobilizar o potencial social, político e ético 

do estudante a fim de que este se configure como um cidadão e profissional em 

formação, abrangendo a dimensão política da educação e da sociedade.   

Os principais aspectos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) são: 

(1) a aprendizagem significativa; (2) a indissociabilidade entre teoria e prática; (3) o 

respeito à autonomia do estudante; (4) o trabalho em pequeno grupo; (5) a educação 

permanente; (6) a avaliação formativa. A ABP permite formar um estudante capaz de 

construir o seu próprio conhecimento e de trabalhar em grupo de modo articulado e 

produtivo.  

Na realidade tecnológica que vivenciamos é preciso lembrar que novas 

tecnologias por si só não oferecem garantias de ruptura dos velhos paradigmas. Para 

ressignificar conceitos do processo ensino-aprendizagem em uma perspectiva 

emancipadora da educação se faz necessário transformar tais conceitos.   

Ao mesmo tempo em que se procura adotar novos instrumentos 

metodológicos, deve-se elaborar um currículo que trate de forma integrada e integral 

temas e conteúdos, valorizando a interdisciplinaridade e interrompendo o ciclo de 

fragmentação e reducionismo que caracteriza o ensino tradicional.  



 

 

Assim, se por um lado o aluno deve ser reconhecido como um indivíduo capaz 

de construir, modificar e integrar ideias desde que se lhe oportunize interagir com 

outros atores, com objetos e situações que exijam o seu envolvimento, por outro lado 

é importante que o docente seja mediador e interventor no processo, compartilhando 

sua experiência com outros professores.  

2.9 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

Entende-se avaliação como um processo de diagnóstico contínuo e 

sistemático. Dessa forma, como decisão institucional, o ponto de partida é entender 

que todo momento de avaliação não deverá ocorrer isoladamente, mas de maneira 

gradativa. Com isso, pretende-se tornar mais eficiente a assimilação e se necessário, 

a recuperação de conteúdos.  

Uma das formas de nortear a assimilação e entendimento dos conteúdos, para 

posteriormente realizar sua recuperação são as provas do DNA.  

Outros aspectos que devem nortear o processo de avaliação são o de destacá-

lo como instrumento de apoio ao desenvolvimento acadêmico. É conveniente 

ressaltar que o aluno executa aquilo que entende e não a interpretação que o 

professor dá às coisas. Ao acadêmico, a avaliação deve fornecer informações sobre 

seu próprio processo de aprendizagem. Deve permitir-lhe, não só demonstrar a 

aquisição dos conteúdos trabalhados através de estratégias variadas, como também 

oferecer subsídios para que possa refletir sobre seu próprio processo de 

aprendizagem. Por isso, necessariamente, ocorrerá em vários momentos e 

privilegiará os aspectos qualitativos (capacidade de análise, síntese crítica e 

elaboração pessoal do aluno) sobre os quantitativos e favorecerá a compreensão dos 

processos mentais envolvidos na aprendizagem.  Dessa forma, é imprescindível que 

o aluno conheça:  

a) No que está sendo avaliado;  

b) Que parâmetros estão sendo avaliados;  

c) Que valores ele está recebendo pela sua avaliação e o mais importante,  

d) O porquê da nota que lhe foi atribuída.  

Há, a cada bimestre, mais de um instrumento de avaliação, obedecendo ao 

plano de ensino das disciplinas. Ao final de cada bimestre é aferida uma média do 

desempenho do graduando, resultante do conjunto das atividades realizadas.  



 

 

O sistema e os critérios de avaliação obedecem, primariamente, às 

determinações estabelecidas pelo Regimento Geral da IES e fundamentalmente, à 

coerência que deve caracterizar qualquer processo avaliativo e permitir a detecção 

do ensino adequado do conteúdo estabelecido pelo currículo do curso.  

No formato das provas que seguem critérios instituído pela IES, a padronização 

das provas deve seguir o modelo Teoria de Resposta ao Item (TRI), proporcionando 

provas padronizadas para melhor identificar as fragilidades dos alunos. Assim, fica-

se estabelecido que as provas deverão seguir as seguintes recomendações:   

a) O valor da avaliação bimestral não deverá ser inferior 6,0 pontos;  

b) Os trabalhos propostos pelas disciplinas deverão de até 4,0 pontos 

sendo dividido esse valor de forma que seja possível avaliar no aluno suas 

competências e habilidades.  

A avaliação deverá ainda, oferecer subsídios para o professor. Será 

compreendida como processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, 

dos limites e das dificuldades dos alunos para atingirem os objetivos propostos. A IES 

por meio da coordenação do curso orientará para que a avaliação ocorra no sentido 

de, além de diagnosticar a realidade, determinar os fatores de insucesso e orientar as 

ações para sanar ou minimizar as causas e promover a aprendizagem do aluno. Para 

isso, deve estabelecer sempre uma relação de coerência com o processo ensino-

aprendizagem e com a concepção do curso. Em reuniões de colegiado e de 

coordenação acadêmica, os professores são motivados a diversificar os critérios de 

avaliação, com vistas a reorientar o processo de ensino quando necessário. Discute-

se a forma de administração dos conteúdos aos acadêmicos, a forma de organização 

e construção das avaliações e atribuição de notas. Esse procedimento permite que 

os procedimentos de ensino não se distanciem dos pressupostos do projeto 

pedagógico do curso.  

 Na avaliação da aprendizagem os professores têm utilizado instrumentos 

formais, tais como testes e provas, no final de um período determinado de tempo. 

Porém isso se constitui em um momento de culminância de todo um processo de 

avaliação e não no único momento avaliado. Reconhece-se a importância de 

instrumentos formais de avaliação, porém não se focaliza a avaliação apenas no 

desempenho cognitivo do aluno.    



 

 

A avaliação do desempenho escolar é realizada por intermédio de 

acompanhamento contínuo do acadêmico, é feita por disciplina, incidindo sobre 

frequência e aproveitamento. Dá-se por meio de provas (discursivas e de múltipla 

escolha), seminários, estudos de caso, trabalhos (individuais e em grupo), exercícios 

dirigidos, participação em projetos, compromisso do acadêmico com sua formação e 

com a consciência de sua atuação. O aproveitamento é expresso em notas, 

demonstradas em grau numérico de zero (0,0) a dez (10,0), sendo que a bimestral 

deverá ter o peso de até 60% da nota total. Por recomendação da IES os professores 

realizam pelo menos duas avaliações a cada bimestre, uma em data determinada 

pelo professor (normalmente ao fim do primeiro mês do bimestre) e outra realizada 

em data pré-determinada em calendário escolar durante uma semana de provas.  

A avaliação no Centro Universitário Vale do Iguaçu, está voltada para o 

compromisso com o questionamento, com a crítica, com a expressão do pensamento 

divergente e com os próprios métodos de investigação, que devem ser coerentes. 

Nesse sentido, é concebida como uma atividade séria e complexa, um processo 

sistemático de identificação da aprendizagem que atribui valor e por isso deve 

envolver diferentes momentos e diversos métodos e diferentes agentes.   

O acadêmico do curso de Psicologia tem a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos através das experiências do Processo de Cuidar, estágio 

supervisionado, participação em congressos, eventos especiais e palestras, 

desenvolvendo atividades complementares e cursos de extensão. A IES conta com 

convênios com hospitais, Secretarias de saúde, associações diversas, clubes, 

instituições de ensino e empresas, buscando, continuamente, estabelecer parcerias 

que permitam o desenvolvimento da pesquisa e projetos de extensão que envolva a 

comunidade em suas diferentes classes. Essas ações também são avaliadas.  

 

2.10. O Trabalho de Conclusão de Curso  

Conforme Parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior, do Ministério da Educação, Nº CNE/CES 05/2011, e conforme as 

Diretrizes Gerais para o Curso de Psicologia, o TCC é uma exigência curricular para 

obtenção de diploma no curso de graduação em Psicologia.   

O TCC é um trabalho individual, resultado de investigação e reflexão crítica, 

que privilegia problemas relacionados a área de Enfermagem, tendo como 



 

 

preocupação primeira o conhecimento e a busca de alternativas para a solução dos 

problemas de saúde regionais. Como suporte para a elaboração do TCC os 

estudantes terão as disciplinas de Metodologia da pesquisa em Enfermagem, 

Orientação do TCC I e II, oferecidas a partir do oitavo período do Curso.  

O TCC deverá ser realizado de acordo com as Normas Técnicas para 

Trabalhos Acadêmicos da ABNT, os princípios do Código de Ética do profissional 

Psicólogo e a Lei de Direitos Autorais. O aluno contará com um Professor Orientador, 

escolhido dentre a lista de professores orientadores aprovada pelo Colegiado do 

Curso de enfermagem, durante a realização da disciplina TCC I. Os Trabalhos que 

envolvem pesquisa com seres humanos deverão atender a legislação vigente e 

serem submetidos à parecer do Núcleo de Ética e Bioética (NEB) da IES.  

  O Trabalho de conclusão de Curso (TCC) é individual e realizado nos 8o 

e 9o e 10o períodos. Para o efetivo cumprimento do TCC, este Curso de Psicologia 

possui características distintas que se seguem:  

a) Natureza, Tema e Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

do curso de Psicologia. 

A elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Psicologia do 

Centro Universitário Vale do Iguaçuu objetiva consolidar as competências e 

habilidades desenvolvidas ao longo do curso através da elaboração de um estudo 

monográfico completo pelo estudante, individualmente, sob orientação de um 

docente. O TCC deverá ser elaborado nas seguintes categorias: 

1. Relato de pesquisa: investigação baseada em dados empíricos, 

utilizando metodologia científica; 

2. Revisão crítica da literatura: análise de um corpo abrangente de 

investigação, relativa a assuntos de interesse para o desenvolvimento da Psicologia; 

3. Estudo teórico: análise de construtos teóricos, levando ao 

questionamento de modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras 

pesquisas; 

4. Relato de experiência: investigação voltada para a análise crítica de 

intervenções de caráter profissional, envolvendo, por exemplo, estudo de caso 

contendo análise de implicações conceituais, ou descrição de procedimentos ou 

estratégias de intervenção contendo evidência metodologicamente apropriada de 

avaliação de eficácia. 



 

 

O orientador do TCC poderá ser qualquer professor da IES. Também será 

possível a participação de um co-orientador (também docente da IES) desde que 

tenha comprovada experiência na área/tema do TCC. O TCC será elaborado no 

âmbito das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 

O tema do TCC será determinado em conjunto pelo estudante e por seu 

orientador levando em conta as competências e habilidades do psicólogo tais como 

especificadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Psicologia. 

Cada estudante matriculado na disciplina TCC I deverá entregar ao professor 

da disciplina a Ficha de Cadastro de TCC, conforme modelo adotado pela IES, 

preenchida, especificando, entre outros, seu(ua) orientador(a) e co-orientador(a), até 

a quinta semana de aula. 

 

b) Das Linhas de Pesquisa 

 

LINHAS DE 
PESQUISA 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS ORIENTADORES 

Psicologia clínica Processos Clínicos I 
Processos Clínicos II   
Intervenções Terapêuticas na Infância e na 
Adolescência   
Intervenções Terapêuticas na Idade Adulta e na 
Terceira Idade 
Intervenções Terapêuticas nas Relações Familiares 
Intervenções em Psicanálise 
Intervenções em Gestalt-Terapia 
Intervenções em Cognitivo-Comportamental 
Estudos em Personalidade I, II e III. 
Entrevista em Psicologia I 
Teorias e sistemas em psicologia I e II. 
Psicossomática   

Professores: 
Guidie Rucinski 
Natalie de Castro 
Emerson Miguel 
Geovani Zarpelon 
Darciele Mibach 
Amalia Mascarenhaz 
Patricia Ulrich Pinto 

 

 
Psicologia 
Organizacional e do 
trabalho 

Psicologia das Organizações e do Trabalho 
Intervenções Organizacionais   
Entrevista em Psicologia II 

Professores:  
Darciele Mibach 
Guidie Rucinski 
Patricia Ulrich Pinto 

 
Psicologia Social Fundamentos sociais 

Psicologia e processos sociais I 
Psicologia e Processos Sociais II 
Psicologia Ambiental 

Professores: 
Amália Mascarenhaz 
Emerson Miguel  
 
 

 
Saúde coletiva, 
mental e hospitalar. 

Saúde coletiva 
Processos grupais I 
Processos Grupais II 
Psicofarmacologia 
Psicologia e Saúde Mental 

Professores: 
Emerson  Miguel  
Guidie Rucinski 
Natalie de Castro 
Geovani Zarpelon 
Cinthia Cenkiw 



 

 

 

c) Atribuições do Professor Orientador 

1. Prestar orientação e assistência ao estudante em todas as etapas de 

desenvolvimento do trabalho; 

2. Avaliar o processo de trabalho e os produtos parciais e final elaborados 

pelo estudante sob sua orientação, baseando-se no Manual de Normas Técnicas para 

Trabalhos Acadêmicos da Uniguaçu, e inclusive preenchendo as Fichas necessárias 

a serem entregues ao professor responsável pelas disciplinas de TCC I e II; 

3. Participar da Banca Examinadora constituída para avaliação do TCC, 

desenvolvido sob a sua orientação; 

4. Zelar pelo cumprimento dos prazos; 

5. Zelar pela boa qualidade do trabalho sob sua orientação; 

6. Comprometer-se com os resultados finais da pesquisa sob sua 

orientação, mantendo postura ética nas relações que por força do projeto vier a 

Psicopedagogia Preventiva e Terapêutica 
Psicologia Hospitalar 
Psicopatologia I 
Psicopatologia II 
Psicologia e Sexualidade Humana   

 

 
Neuropsicologia Neurofisiologia   

Avaliação Psiconeurológica 
Professores: 
Natalie de Castro 
 

 
Avaliação 
Psicológica 

Técnicas de Avaliação Psicológica I 
Técnicas de Avaliação Psicológica II 
Técnicas de Avaliação Psicológica III 
Processos Psicodiagnósticos 

Professores: 
Amália Mascarenhaz 
Natalie de Castro 
Patricia Ulrich Pinto 
Guidie Rucinski 
 

 
Psicologia do 
Esporte 

Psicologia do Esporte   Professores: 
Amália Mascarenhaz 
 

 
Psicologia Forense Psicologia Forense 

Psicologia e linguagem 
Professores: 
Amália Mascarenhaz 

 
 
Educacional e 
Escolar 

Psicologia Educacional 
Psicologia do desenvolvimento I 
Psicologia do desenvolvimento II 
Psicologia e Aprendizagem I 
Psicologia e Aprendizagem II 
Psicomotricidade 
Psicolinguística   
Fundamentos da Educação Inclusiva   
Orientação Vocacional e Profissional 

Professores: 
Amália Mascarenhaz 
Geovani Zarpelon 
Natalie de Castro  
Emerson Miguel 
Cinthya Cenkiw 



 

 

manter com os sujeitos envolvidos, seja do objeto de estudo, seja das relações 

institucionais. 

7. Responsabilizar-se por acompanhar a submissão dos projetos de TCC 

ao Núcleo de Ética e Bioética da Uniguaçu, que deverá ser feita pelos orientandos, 

bem como, os encaminhamentos relacionados à decisão desse Núcleo. 

 

d) Atribuições do Estudante Orientando 

1. Comparecer às reuniões agendadas com o seu professor orientador; 

2. Desenvolver o TCC de acordo com as orientações recebidas por seu 

orientador, baseando-se no Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos 

da Uniguaçu; 

3. Respeitar o roteiro e cronograma definidos com o professor orientador, 

considerando também o cronograma das disciplinas TCC I e II; 

4. Zelar pelo cumprimento dos prazos; 

5. Zelar pela boa qualidade do seu trabalho; 

6. Comprometer-se com os resultados finais da pesquisa pelo qual se 

responsabilizou mantendo postura ética nas relações que por força do projeto vier a 

manter com os sujeitos envolvidos, seja do objeto de estudo, seja das relações 

institucionais. 

 

e) Avaliação do Desempenho nas Disciplinas TCC I e TCC II 

O desempenho nas disciplinas TCC I e TCC II será avaliado pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas, pelo orientador do TCC e pela banca examinadora, à 

qual será entregue um trabalho escrito e para a qual se realizará uma apresentação 

oral. 

Na disciplina TCC I, o desempenho será avaliado tanto pelo professor 

responsável pela disciplina de TCC I quanto pelo orientador do TCC do estudante e 

membros que irão compor a banca de qualificação do projeto de TCC. 

� A avaliação do professor responsável pela disciplina se dará de acordo 

com:  a participação ao longo das atividades da disciplina (1º bimestre - Peso 

3,0);  

� com uma apresentação oral do projeto de pesquisa para o TCC 

qualificada em uma banca examinadora (1º bimestre - peso 7,0);  



 

 

� Revisão de literatura a ser desenvolvida para o TCC definitivo (2º 

bimestre - peso 10,0). 

Avaliações referentes à disciplina de TCC I: 

1º Bimestre ✁ A avaliação do acadêmico se dará a partir do cumprimento de 

atividades a serem requisitadas pelo professor responsável da disciplina de TCCI, 

sendo elas: escolher professor (a) orientador(a) do seu projeto de pesquisa e TCC; 

encaminhar ao professor escolhido um Termo de Aceite a ser assinado pelo aluno e 

orientador e entregue ao professor responsável pela disciplina de TCCI para que este 

encaminhe o termo à Central de Estágios da IES; escolha e/ou sugestão dos 

professores membros de sua banca de qualificação do projeto de pesquisa, de acordo 

com a linha escolhida; desenvolvimento do projeto de pesquisa em todas as suas 

etapas, seguindo o Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos da 

Uniguaçu. Todas estas atividades terão um peso de 3,0 (três) pontos. Além destas, o 

acadêmico deverá apresentar seu projeto de pesquisa à banca examinadora, 

seguindo as normas da IES. Esta atividade terá um peso de 7,0 (sete) pontos. Cada 

membro da banca examinadora realizará a avaliação de acordo com a Ficha de 

Avaliação de Projeto de Pesquisa, a ser entregue ao professor responsável pela 

disciplina de TCC I, e atribuirá uma nota em uma escala de zero a dez. A avaliação 

pela banca examinadora será o resultado da média aritmética das notas atribuídas 

pelos seus membros e terá peso 7 (sete) com relação à média parcial em TCC I. 

2º Bimestre ✁ A avaliação ocorrerá pelo orientador do projeto de pesquisa e se 

dará a partir da entrega por escrito Referencial Teórico nos moldes do relatório escrito 

final de TCC II. A avaliação do orientador será atribuída em uma escala de zero a dez 

e terá peso 7 (sete) com relação à média parcial em TCC I.  

Todas as orientações deverão ser registradas na �✁✂✄☎✆ ✝✞ ✆✄✟✠✡✆☛☎✆✠✞☛☞✟

de orientações de trabalho de conclusão de curso ✌ ✍✎✎✏, documento padrão adotado 

pela Central de Estágio da IES. 

Na disciplina TCC II, o desempenho será avaliado pelo professor da disciplina 

de acordo com uma apresentação oral da pesquisa nos moldes da apresentação a 

ser realizada para a banca examinadora. Essa avaliação será atribuída em uma 

escala de zero a dez e terá peso 3 (três) com relação à média parcial em TCC II. A 

avaliação pelo orientador se dará no âmbito da banca examinadora, da qual 

participará. Cada membro da banca examinadora realizará a avaliação de acordo com 



 

 

a Ficha de Avaliação de TCC, a ser entregue ao professor responsável pela disciplina 

de TCC II, e atribuirá uma nota em uma escala de zero a dez. A avaliação pela banca 

examinadora será o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos seus 

membros e terá peso 7 (sete) com relação à média parcial em TCC II. 

Ponderando-se as notas atribuídas pelo professor responsável pela disciplina 

(peso 3) e pelo orientador do TCC ou pela banca examinadora (peso 7), o estudante 

terá sua média parcial nas disciplinas TCC I e TCC II. O estudante que obtiver média 

parcial igual ou superior a 7,0 (sete) será considerado APROVADO POR MÉDIA. O 

estudante que obtiver média parcial abaixo de 4,0 (quatro) será considerado 

REPROVADO. O estudante que obtiver média parcial entre 4,0 (quatro) e 6,9 (seis e 

nove) deverá reformular o trabalho escrito entregue e apresentá-lo ao seu orientador 

dentro do prazo do calendário acadêmico para os exames finais. Nesse caso, o 

orientador atribuirá nova nota para o trabalho (de acordo com a Ficha de Avaliação 

de TCC). Essa nota será ponderada com a média parcial e, caso a média final seja 

superior a 5,0 (cinco), o estudante será considerado APROVADO. 

Adiantamentos de bancas só poderão ser realizados a critério do professor da 

disciplina. 

Se o acadêmico faltar à orientação de TCC (previamente agendada com seu 

orientador), considera-se automaticamente este como REPROVADO. 

 

f) Composição da Banca Examinadora. 

A banca examinadora será composta por três membros. Um membro será 

necessariamente o orientador que acompanhou o estudante ao longo do 

desenvolvimento do TCC. Os outros dois membros da banca examinadora deverão 

ser docentes do quadro da IES. Havendo um co-orientador, este poderá compor a 

banca examinadora. Todas as bancas examinadoras deverão necessariamente 

contar com pelo menos um membro docente do Colegiado de Psicologia. Haverá 

também a indicação de um suplente. 

 

g) O Trabalho Escrito Apresentado à Banca Examinadora 

Ao final da disciplina TCC II, o estudante deverá ter concluído um trabalho 

escrito a ser apresentado à banca examinadora em formato de artigo para submissão. 

Até 15 dias antes da realização da apresentação perante a banca, a conclusão do 



 

 

trabalho escrito deverá ser comunicada através da Ficha de Entrega de TCC ao 

professor responsável pela disciplina de TCC II, que providenciará o local e materiais 

necessários para a realização da banca. 

Ademais, dentro do mesmo prazo, o estudante e o professor orientador 

deverão entregar 01 (uma) cópia impressa do trabalho escrito para cada membro da 

banca (incluindo o membro suplente). Em caso da não apresentação da Ficha de 

Entrega de TCC dentro de prazo útil para realização da banca examinadora no 

semestre corrente, será atribuído nota zero à avaliação do trabalho pela banca 

examinadora. 

O trabalho escrito seguirá normas de publicação de revistas científicas da área 

de Psicologia ou de áreas afins. O estudante juntamente com o orientador deverá 

escolher uma revista e anexar ao trabalho escrito as normas de publicação que serão 

adotadas no trabalho escrito. 

Após aprovação pela banca examinadora, a versão final do trabalho escrito 

deverá ser encaminhada para o professor responsável pela disciplina TCC II, até 

antes do início do período letivo seguinte. Será aceito 01 (um) exemplar que deverá 

ser submetido ao Repositório Institucional Público on-line de TCCO professor da 

disciplina TCC II providenciará a divulgação dos trabalhos escritos. 

 

h) A Apresentação Oral Perante a Banca Examinadora 

O estudante realizará sua apresentação oral em até 20 (vinte) minutos, em 

sessão pública. Poderão ser empregados recursos audiovisuais disponibilizados pela 

IES: projetor multimídia e notebook. 

Cada membro da banca examinadora terá até 05 (cinco) minutos para 

arguições/sugestões/ comentários que julgar necessários. Em seguida, o estudante 

terá até 20 (vinte) minutos para responder às questões de todos os avaliadores. 

Caberá à banca examinadora permitir ou não a participação da plateia ao final da 

sessão pública. 

A data e horário serão agendados junto aos membros da banca e ao professor 

responsável pela disciplina de TCC II, no máximo 15 (quinze) dias antes da 

apresentação e publicados em edital oficial da IES. 

A IES tem mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento do 

trabalho de conclusão de curso. O acompanhamento do aluno durante a realização 



 

 

do seu TCC será feito semanalmente em reuniões de orientação (com horários e 

locais previamente agendados) com seu professor orientador que tem a incumbência 

de gerar uma ata-relatório (padronizada) do encontro, apresentando-as mensalmente 

à Coordenação do Curso de Psicologia e à Central de Estágio e TCC (CCET). Ao final 

do 10o período o aluno fará defesa pública do seu TCC, da qual será realizada, pela 

banca examinadora, uma ata de aprovação ou não do trabalho defendido. Ao final do 

processo, o aluno aprovado na defesa final, encaminhará seu TCC ao orientador para 

deferimento e na sequência o envio, juntamente com a média final a Secretaria da 

IES, para gerar Ata de entrega e solicitações de conclusão de curso.  

O aluno que obtiver nota 10,0 (dez) o trabalho será adicionado ao acervo de 

Trabalhos de Conclusão de Curso (Disponível em: 

<http://nfe.uniguacu.edu.br/web/acervo_tcc.php>),  ficando a disposição de 

consultas, sendo que este necessita também além do envio online da versão final do 

TCC, também deverá entregar uma cópia impressa e encadernado em capa dura. 

Todas as etapas são através da assinatura do Termo de Autorização para Publicação.  

Cada professor pode orientar até 06 alunos (trabalhos) na linha de pesquisa 

aceita pelo professor e divulgada pela coordenação do curso.  

 

REGIMENTO INTERNO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma atividade curricular, 

de natureza tecnológica, acadêmica ou científica no campo de conhecimento que 

mantenha a correlação direta com o curso do graduando. É um trabalho acadêmico 

de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior, que visa 

à iniciação e envolvimento do acadêmico no campo da pesquisa. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu tem os seguintes objetivos: 

 



 

 

a) Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso de forma integrada através da execução de um projeto que 

integre a pesquisa e a ciência; 

b) Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 

problemas dentro das áreas de estudo, pesquisa e inovação dentro das áreas 

de formação nos cursos da Instituição; 

c) Despertar o interesse contínuo pela pesquisa como forma de resolução de 

problemas em áreas específicas ou interdisciplinares; 

d) Estimular o espírito empreendedor e de inovação por meio de execução de 

projetos que levem ao desenvolvimento de produtos e processos que possam 

auxiliar o desenvolvimento da sociedade; 

e) Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas 

existentes em diversos setores da sociedade; 

f) Estimular o desenvolvimento e ampliação do conhecimento colaborativo; 

g) Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso de graduação  

pelo de uma pesquisa efetiva ou projeto de pesquisa; 

h) Possibilitar o aprofundamento teórico-prático do acadêmico; 

i) Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado adquirido 

pelo estudante. 

 

Art. 3º. O TCC do Centro Universitário Vale do Iguaçu deverá ser elaborado de forma 

individual, compreendendo a realização de atividades práticas e/ou teóricas, 

condizentes com a formação e a ênfase oferecidas pelo curso específico, 

discriminadas em um plano de trabalho elaborado pelo aluno e seu orientador, 

culminando com a elaboração de monografia. 

 

Art. 4º. O desenvolvimento do TCC em relação aos passos a serem desenvolvidos 

ficará a critério de cada curso de graduação, desde que observem as seguintes 

diretrizes: 

 

a) Elaboração obrigatória de pré-projeto de TCC; 

b) Produção do trabalho levando em consideração o caput Art. 2º, deste 

Regimento; 



 

 

c) Instituição de um orientador que tenha conhecimento relevante na área do 

trabalho desenvolvido; 

d) Se necessário, envio do trabalho ao Núcleo de Ética e Bioética da Instituição 

para emissão de parecer; 

e) Orientações definidas, presenciais e registradas em ficha própria de 

acompanhamento e assinatura depositada na Coordenação Central de Estágio 

e TCC (CCET); 

f) Adequação do tema do TCC que deverá abordar um tema relevante dentro de 

sua área de atuação; 

g) Recomenda-se a qualificação do projeto de pesquisa que levará ao TCC, em 

banca designada para este fim. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

 

Art. 5º. Os cursos deverão estipular a calendarização para cada etapa do TCC, entre 

eles a disponibilidade de orientadores e suas áreas e linhas de pesquisa. 

 

Art. 6º. A formalização da orientação dar-se-á quando o professor orientador e o 

acadêmico estejam em comum acordo ao que tange o processo de orientação, sendo 

obrigatório a assinatura do Termo de Aceite de Orientação para que o TCC seja 

ratificado como um trabalho válido. 

 

Art. 7º. A quantidade mínima de orientações presenciais deverá ser de 8 (oito) por 

semestre, podendo ser realizadas orientações não presenciais via web e demais 

ferramentas virtuais. As orientações presenciais podem ocorrer em espaços próprios 

destinados a este fim ✁ sala de orientações, ou na biblioteca da Instituição. 

 

Art. 8º. A quantidade máxima de orientandos por professor orientador deverá ser de 

8 (oito) não havendo uma quantidade mínima. 

 



 

 

Art. 9º. Em caso de troca de orientador por solicitação devidamente justificada de 

qualquer das partes, ou cancelamento de orientação, o acadêmico deverá preencher 

um documento próprio para esse fim e encaminhá-lo diretamente ao responsável pelo 

TCC do curso. 

 

SEÇÃO I 

DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR E ORIENTANDOS 

 

Art. 10º. São obrigações do orientador de TCC: 

 

a) Apresentar as suas áreas e linhas de pesquisa aos coordenadores dos cursos 

em que leciona no início de cada ano letivo; 

b) Avaliar e orientar os trabalhos assim que estes sejam aceitos a partir da 

formalização do termo de aceite; 

c) Agendar orientações e fazer cumprir os cronogramas pré-definidos; 

d) Avaliar de forma contínua o desempenho do seu orientando, apresentando, 

sempre que necessários, as evoluções e retrocessos; 

e) Auxiliar na escolha dos membros da banca de qualificação e banca final, 

quando for o caso; 

f) Comparecer na banca de defesa do TCC; 

g) Apresentar informações, ao coordenador do curso, sobre o andamento dos 

trabalhos, bem como qualquer situação que possa comprometer o andamento 

do trabalho; 

h) Cobrar do orientando as documentações pertinentes ao desenvolvimento do 

trabalho e os demais trâmites vigentes a partir deste Regimento Interno; 

i) Realizar uma avaliação justa e imparcial dos trabalhos, visando o 

desenvolvimento científico e acadêmicos de seus orientandos; 

j) Garantir o depósito do TCC, versão final e pós-banca com as devidas 

correções no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

Art. 11º. São obrigações do orientando: 

 



 

 

a) Acatar as determinações, desde que sejam justas e necessárias ao trabalho, 

por parte de seus orientadores; 

b) Apresentar o TCC para uma banca composta por professores e pesquisadores 

da área em que o trabalho foi desenvolvido; 

c) Cumprir os prazos estipulados pelo responsável pelo TCC do curso, bem como 

os prazos estipulados pelo orientador; 

d) Manter em dia a documentação referente ao TCC, estando em conformidade 

com o presente Regimento e demais demandas do seu curso de graduação; 

e) Elaborar o pré-projeto e o projeto dentro dos prazos estipulados, sendo de 

suma importância a aprovação do orientador; 

f) Garantir a entrega das versões para banca final, ou de qualificação, em 

conformidade com o cronograma do seu curso de graduação; 

g) Depositar o trabalho final, pós-banca, revisado no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC; 

h) Acatar a orientação das bancas de qualificação e de defesa final, para correção 

da versão final a ser depositada; 

i) Ser responsável pela revisão ortográfica do trabalho e a adequação às normas 

vigentes na Instituição e disponíveis no Manual de Normas Técnicas para 

Trabalhos Acadêmicos em suas versões impressa (no prelo) e on-line; 

j) Garantir a originalidade do trabalho com vistas ao desenvolvimento acadêmico 

e científico; 

k) Comparecer na banca de defesa, ou qualificação, no dia e hora determinado 

no agendamento apresentado de forma clara e efetiva. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 12º. O TCC deverá estar vinculado às áreas e linhas de pesquisa que 

representam o curso de graduação, podendo se apresentar de forma interdisciplinar 

desde que mantenha a sua originalidade centrada no curso de graduação e nos seus 

objetivos, focando no perfil do egresso e sua ação no mercado de trabalho, bem como 

em sociedade. 

 



 

 

Art. 13º. Cada curso de graduação poderá, a partir das normas vigentes neste 

Regimento Interno, elaborar um Regimento que configure de forma mais adequada o 

processo de aprendizagem do acadêmico e a práxis em sociedade, sendo versada 

pela teoria estudada em sala de aula e nas demais vertentes de estudos no decorrer 

dos anos de graduação. 

 

Art. 14º. As normas para a produção do TCC estarão presentes no Manual de Normas 

Técnicas para Trabalhos Acadêmicos próprio da Instituição, o qual terá a normas da 

ABNT como base norteadora. 

CAPÍTULO IV 

DAS BANCAS, PROCESSO AVALIATIVO E DEPÓSITO DA VERSÃO FINAL 

 

Art. 15º. As bancas de TCC poderão ser de qualificação do projeto de pesquisa, 

quando for o caso, e de defesa final, compostas pelo menos de três membros, sendo 

que o presidente da banca será o professor orientador. 

 

Parágrafo Único: Recomenda-se que o professor orientador não avalie e não atribua 

notas no dia da banca, mas avalie o trabalho no decorrer das orientações, fechando 

uma nota antes da banca. Cabe à banca nomeada a avaliação e atribuição de notas. 

 

Art. 16º. A avaliação compreende o trabalho escrito e a apresentação oral, sendo 

destinado um peso de 70% para o trabalho escrito e 30% para a apresentação oral. 

A avaliação será apontada em formulário próprio disponibilizado pela CCET onde 

constam os critérios a serem considerados e suas respectivas pontuações. 

 

Parágrafo Único: Cada curso terá autonomia no que tange ao peso de nota do 

orientador para aprovação final do trabalho. 

 

Art. 17º. As bancas serão agendadas por meio de uma calendarização de 

responsabilidade de cada curso de graduação, o qual é representado por seu 

Coordenador que deverá atribuir tal função a um professor responsável e que 

providenciará publicação de edital junto à secretaria da Instituição. 

 



 

 

Art. 18º. Cada banca deverá decorrer dentro do tempo de pelo menos 30 (trinta) 

minutos, sendo destinados 15 (quinze) minutos para apresentação oral e 15 (quinze) 

minutos para as arguições da banca. 

 

Art. 19º. A avaliação do TCC, pelos membros da banca, deverá versar sobre a égide 

do processo teórico que o envolve, bem como ao impacto que o trabalho terá em 

sociedade, provocando o desenvolvimento social e que articule as necessidades da 

comunidade às possibilidades de melhoria apresentadas pelo autor do trabalho.  

 

Parágrafo Único: Não cabe à banca fazer análises e avaliações de cunho pessoal, 

limitador e intimidador aos autores dos trabalhos, bem como aos orientadores e 

Instituição. 

 

Art. 20º. Caso o trabalho seja aprovado em banca (obtendo-se nota maior ou igual a 

7,0) o autor terá, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para realizar o depósito no 

Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

§ 1º. A nota mínima para aprovação do TCC será de 7,0 (sete vírgula zero). 

§ 2º. O não cumprimento dos prazos e a não entrega do TCC seja para apresentação 

em banca, ou seja, em sua versão final no Repositório Institucional Público on-line de 

TCC, gerará a reprovação automática do acadêmico. 

 

Art. 21º. Em caso de reprovação em banca, ou mesmo antes da apresentação em 

banca por consenso entre orientadores e membros da banca, o autor terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para reorganizar o trabalho e reapresentar à mesma banca, 

com o agendamento de prazos e horários a serem realizados pelo orientador em 

conjunto com a coordenação de curso. 

 

Art. 22º. Cabe ao presidente da banca organizar as atas de defesa e demais 

documentos relacionados ao andamento da avaliação em banca e apresentar o 

resultado aos acadêmicos após os trabalhos concluídos. 

 



 

 

Parágrafo Único: O presidente da banca que deverá repassar ao acadêmico no dia 

da defesa os prazos que este tem para o depósito no Repositório Institucional Público 

on-line de TCC. 
 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 23º. Em caso de plágio comprovado o acadêmico será considerado reprovado, 

devendo iniciar novo processo de orientação. 
 

Art. 24º. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela 

Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET), ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica e 

a Coordenação do Curso.  
 

Art. 25º. O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua aprovação 

pelo Conselho Superior da Uniguaçu (CONSU). 
 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 
 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 
 
2.10 . ESTAGIO SUPERVISIONADO  
 

O Estágio Supervisionado no Curso de Psicologia do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu ✁ Uniguaçu, será realizado em locais que assegurem a participação efetiva 

do aluno em atividades relacionadas diretamente com a orientação acadêmica do 

curso. 

Atualmente as áreas destinadas à realização do estágio supervisionado em 

psicologia são: Escolas estaduais em União da Vitória (PR), Porto União (SC) e 

região (Estágio Básico I); Prefeituras municipais em União da Vitória (PR), Porto 

União (SC) e região (CAPS, CRAS, CREAS, NASF), e entidades filantrópicas 

(Estágio Básico II e III); Sociedade Beneficente São Camilo (SBSC) /Hospital 

Regional (Estágio Ênfase � Práticas Sociais e Institucionais I e II); Empresas 



 

 

privadas em União da Vitória (PR), Porto União (SC) e região (Estágio Ênfase � 

Práticas Sociais e Institucionais III e IV); Serviço-Escola de Psicologia do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Estágio Ênfase � Psicologia e Processos Clínicos 

I e II). 

O Serviço-Escola de Psicologia da UNIGUAÇU possui convênios de 

atendimento psicoterapêutico estabelecidos com as Prefeituras Municipais de União 

da Vitória (PR) e Porto União (SC) e com o CEJUSC de União da Vitória (PR). Atende, 

também, pessoas da comunidade em geral desde que não possuam planos privados 

de saúde e tenham condições sócio-econômicas de acordo com avaliação da 

Assistente Social do Núcleo Social, local onde o serviço-escola está localizado, no 

endereço: Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 3425, União da Vitória (PR). 

A estrutura do SEPsi é composta dos seguintes espaços: 

� Recepção 

� Sala de dinâmica de grupo; 

� Salas para atendimento individual; 

� Sala para coordenação e arquivo; 

� Sala de espera para pacientes; 

� Sala de supervisão/orientação; 

� Instalações sanitárias. 

 



 

 

Planta baixa do Serviço-Escola do centro Universitário Vale do Iguaçu 

 

O Estágio Supervisionado é regulamentado pelo REGULAMENTO DE 

ESTÁGIO DE PSICOLOGIA, itens 2.9.2 e 2.9.3, presentes neste PPC. 

O curso de Psicologia disponibilizará a disciplina de Estágio Básico I a partir 

do quarto semestre do curso, Estágio Básico II a partir do quinto semestre, e Estágio 

Básico III no sexto semestre. Os Estágios Ênfase ✁ Práticas Sociais e Institucionais I 

e II são cumpridos respectivamente no sétimo e oitavo período, assim como os 

Estágios Ênfase ✁ Práticas Sociais e Institucionais III e IV devem ser cursados 

respectivamente no nono e no décimo período. Os Estágios Ênfase ✁ Psicologia e 

Processos Clínicos I e II são cursados respectivamente no nono e décimo períodos 

do curso. O acompanhamento dos alunos estagiários será feito presencialmente por 

um Supervisor de Estágios que, segundo os MANUAIS DE ESTÁGIOS BÁSICOS I, II 

e III; ESTÁGIOS ÊNFASE ✁ PRÁTICAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS I, II, III e IV; e 

ESTÁGIOS ÊNFASE ✁ PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS I, e II, têm a 



 

 

obrigação de realizar pelo menos duas avaliações em cada período de estágio. Estas 

avaliações bem como, os manuais dos estágios são do conhecimento do estagiário, 

e são utilizadas para nortear as atividades de estágio de forma diagnóstica e contínua, 

permitindo a implementação de modificações comportamentais, de cunho técnico, e 

até mesmo dos próprios manuais de estágios em Psicologia, na busca constante pela 

melhoria da qualidade do estágio, considerando as diretrizes adotadas e o 

desempenho do estagiário.  

Relatórios de atividades realizadas durante o estágio supervisionado ✁ Tais 

relatórios contemplam tanto os registros de atividades de observação e intervenção 

realizados no campo de estágio, como também os relatórios finais para avaliações 

bimestrais, podendo ser em forma de projeto, resumo expandido, artigo científico, 

relatório técnico de intervenção. O andamento do estágio do curso de Psicologia 

segue as normas estabelecidas nos Manuais de Estágios de Psicologia, entretanto, 

cada Supervisor de Estágio tem liberdade para a execução dos relatórios que achar 

convenientes no sentido de demonstrar a fiel observação dos objetivos a que o 

estágio se propõe. Os alunos realizam os relatórios periódicos que forem acordados 

ao início de cada semestre de estágio em realização. Todas estas informações 

citadas neste item bem como, os manuais dos estágios (anexados neste PPC), são 

disponibilizados aos acadêmicos também no início de cada semestre via Google 

Classroom®; e-mail da turma; cópia disponível no serviço de reprografia da IES, além 

de serem explicitados em Reunião Geral de Estágio que acontece a cada início de 

semestre, organizada pelos Supervisores. 

Condições dos locais de estágio ✁ as instituições cedentes de estágio 

conveniadas com a IES disponibilizam condições favoráveis à realização do estágio 

supervisionado de psicologia. 

2.9.1 Caracterização do estágio curricular em Psicologia 
 

De acordo com a LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, que 

regulamenta os estágios no território nacional, os Estágios Curriculares são atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho do seu meio, junto a pessoas 



 

 

jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da 

Unidade de Ensino.  

Os Estágios Curriculares devem propiciar a complementação do ensino e da 

aprendizagem, devendo constituir-se em instrumento de integração, em termos de 

treinamento prático de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

Independentemente de seu aspecto profissionalizante, direto e específico, os 

estágios curriculares poderão assumir a forma de atividade de extensão, mediante a 

participação do estudante em empreendimento ou projetos de interesse social. 

Os estágios de Psicologia devem estar ancorados, no Código de Ética 

Profissional, pois os supervisores devem para orientar os estagiários no que consta 

no Art. 16: O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas 

para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias:  

a) Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela 

divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, 

organizações e comunidades envolvidas;  

b) Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante 

consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação 

específica e respeitando os princípios deste Código;  

c) Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo 

interesse manifesto destes;  

d) Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados 

das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, sempre que assim o desejarem. 

No que se refere aos supervisores da área de estágio o código de ética acrescenta 

em seu Art. 17: Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores esclarecer, 

informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas 

contidas no Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

Diante disso, os Estágios Básicos do Curso de Psicologia do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu têm por objetivo a aprendizagem profissional e 

sociocultural do estudante, introduzindo-o na prática profissional, oportunizando 

espaços onde o estudante possa desenvolver e exercitar habilidades e competências 

relacionadas ao Núcleo de Formação Comum do Curso. Por configurar-se como um 

conjunto de atividades desenvolvidas em situações reais de vida e trabalho, além de 



 

 

proporcionar ao acadêmico espaço para aprendizagem do exercício profissional, 

deverá capacitá-lo, a partir da problematização da realidade, ao levantamento de 

questões importantes para a pesquisa e intervenção psicológica. 

2.9.2 Estágios básicos I, II e III 
 

Descrição e regulamentação geral do Estágio Básico I 

Descrição geral do estágio: 

O Estágio Básico I é um estágio curricular com caráter integrador das 

disciplinas estudadas nos primeiro, segundo e terceiro semestres do curso, 

constituindo-se como um espaço para o exercício de habilidades e competências 

relacionadas a estas disciplinas, sob a supervisão de um psicólogo responsável. Sua 

carga horária mínima prevista é de 48 horas durante todo o semestre. Ao final do 

estágio, o aluno deverá elaborar um relatório dentro das normas cientificas 

descrevendo suas atividades e fazendo uma reflexão teórica e crítica sobre o trabalho 

realizado.  

 

Possibilidades de atividades a serem desenvolvidas no estágio: 

As seguintes atividades serão ser desenvolvidas no Estágio Básico I:  

a) Planejamento das atividades de observação;  

b) Observação e descrição do comportamento humano; 

c) Técnica de amostragem e registro contínuo; 

d) Observação de um experimento relacionado a processos psicológicos 

básicos. 

Outras atividades poderão ainda ser realizadas, desde que julgadas 

pertinentes pelos supervisores e devidamente orientadas por estes (por exemplo: 

entrevistas, realização de palestras). 

 

Temas ou locais de estágios: 

As possibilidades de estágio e das atividades passíveis de serem 

desenvolvidas estarão circunscritas aos temas propostos pelos professores 

supervisores e/ou aos locais de estágio conveniados ao curso. A vinculação do 

Estágio Básico I a um local de estágio específico não é obrigatória. Caso o estágio 



 

 

não seja realizado em algum local conveniado, estagiário e supervisor deverão entrar 

em acordo quanto à possibilidade de execução do estágio, em função da atividade a 

ser desenvolvida e do contexto em que se dará o estágio, cabendo ao supervisor 

avaliar a viabilidade da proposta, dados os objetivos do Estágio Básico I. Os temas e 

locais de estágio oferecidos no semestre, bem como os professores disponíveis para 

supervisão serão comunicados até o início do semestre letivo, sendo 

responsabilidade do Coordenador do Curso e/ou professor titular da disciplina 

contatar os professores previamente para organizar a listagem de oportunidades de 

estágio a serem oferecidas. Dada a amplitude de temas e contextos possíveis no 

Estágio Básico I, o professor supervisor poderá requerer do estagiário a leitura de 

material teórico complementar às disciplinas já cursadas, de forma a dar maior 

consistência teórica ao trabalho a ser realizado. 

 

Competências e habilidades: 

O Estágio Básico I deve propiciar ao aluno a oportunidade de desenvolver as 

competências e habilidades descritas a seguir. 

 

Competências: 

a) Reconhecer a importância da observação como recursos necessários para 

o estudo e compreensão de fenômenos psicológicos.  

b) Articular dados de observação com teorias psicológicas pertinentes. 

c) Implementar procedimentos de observação relacionados à Psicologia do 

desenvolvimento ou processos psicológicos básicos. 

d) Reconhecer a importância da ética na atividade profissional do psicólogo. 

 

Habilidades: 

a) Levantar materiais bibliográficos que subsidiem a formulação de um foco 

para o trabalho de estágio. 

b) Elaborar um plano de observação de acordo com objetivos específicos. 

c) Estabelecer uma relação profissional e respeitosa para com os sujeitos ou 

instituições que contribuam com o estágio, pautadas pela ética profissional. 

d) Conduzir um processo de observação ou de pesquisa de forma sistemática 

e ética, para que contemple os objetivos propostos. 



 

 

e) Elaborar relatórios de atividades desenvolvidas, respeitando aspectos 

formais e científicos. 

f) Relacionar a atividade prática do estágio e os eventuais dados empíricos que 

dela se derivem com teorias psicológicas apropriadas, de acordo com os temas ou 

focos escolhidos para o estágio. 

 

Pré-requisitos: 

São pré-requisitos para a realização do Estágio Básico I a prévia aprovação 

nas disciplinas Técnicas de Observação e Descrição, Psicologia do Desenvolvimento 

I e II e Ética Profissional. 

 

Supervisão: 

a) A supervisão dos estagiários de Estágio Básico I é de responsabilidade do 

Curso de Psicologia Centro Universitário Vale do Iguaçu, não havendo a necessidade 

de supervisores locais quando o estágio se realizar em contextos institucionais. 

b) O Curso de Psicologia designará, a cada semestre, supervisores de estágio 

em número suficiente para atender a demanda dos alunos. Poderão ser supervisores 

de estágio apenas psicólogos que sejam professores vinculados ao Curso de 

Psicologia da IES e que estejam devidamente inscritos no Conselho Regional de 

Psicologia do Paraná/08. 

c) A supervisão se dará semanalmente em grupo ou, excepcionalmente, de 

forma individualizada. A periodicidade dos encontros poderá ser combinada 

diretamente entre supervisores e estagiários, desde que a carga horária total de 

supervisão não seja inferior à mínima prevista de 10 horas e os intervalos entre 

supervisões não excedam o período de 15 dias. 

d) A supervisão deve englobar orientação quanto à eleição do foco de estágio 

(tipo de atividade a ser desenvolvida), à inserção no local de estágio (se for o caso), 

aos procedimentos próprios da atividade desenvolvida e à elaboração do relatório 

final. Além disso, os horários de supervisão poderão ser utilizados para discussão de 

materiais bibliográficos pertinentes ao estágio, sugeridos pelo supervisor. 

 

Distribuição dos estagiários por supervisor e oportunidade de estágio: 



 

 

A distribuição dos estagiários por supervisor será feita conforme a 

disponibilidade de horas dos professores para a tarefa de supervisão. O processo 

para designação dos estagiários deverá ser estabelecido pela Coordenação do Curso 

de Psicologia e/ou pelo professor titular da disciplina, a cada semestre. 

 

Carga horária do estágio: 

A carga horária total mínima prevista para o estágio é de 48 horas ao longo de 

todo o semestre, divididas entre 24 horas de atividades prática e 24 horas de 

supervisão. Realizarão ainda atividades de busca bibliográfica, relatos de observação 

e elaboração de relatório. O aluno deverá ter disponibilidade de tempo superior a 2 

horas semanais para a realização do estágio, visto que, dependendo do tema de 

estágio ou local escolhido, poderão ser necessárias mais horas de atividades práticas, 

supervisão e trabalho de pesquisa do que o mínimo previsto. 

 

Do cumprimento da carga horária do estágio: 

O aluno deverá comprovar a realização das atividades práticas propostas no 

Estágio Básico I. Esta comprovação deverá ser feita através de relatos entregues ao 

professor supervisor (em combinação prévia com o mesmo, dependendo das 

características da atividade desenvolvida) ou através de uma folha de frequência no 

caso de estágios realizados em locais conveniados. Nesta última situação, o 

responsável pelo estágio na instituição deverá rubricar a folha de frequência do 

estagiário para cada período em que ele realizou atividade. Será considerado 

reprovado o aluno que não comprovar a realização das atividades propostas ao longo 

do semestre ou que tenha mais do que 4 de faltas nos encontros de supervisão, ou 

seja, mais do que 4 horas/aula. Se houver falta no campo de estágio mediante 

atestado médico ou outro documento legal que justifique a falta, o aluno deverá repor 

posteriormente tal falta. Também será considerado reprovado o aluno que faltar ao 

campo de estágio injustificadamente.  

 

Relatório final de estágio: 

É obrigatória, para todos os estagiários, a apresentação de um relatório final 

de estágio, que poderá ter um caráter analítico-descritivo e/ou um formato de artigo 

científico. 



 

 

Em ambos os casos, o relatório final deverá contemplar uma discussão teórica 

e crítica em Psicologia, fundamentada nas atividades desenvolvidas no estágio e nos 

dados delas resultante, dentro das normas cientificas. O formato do relatório será 

definido por cada supervisor, de acordo com as especificidades de cada tipo de 

trabalho desenvolvido. Os supervisores devem orientar os alunos a seguirem as 

normas para redação e editoração do relatório de estágio dispostas pela IES. 

 

Avaliação do estágio: 

A avaliação do estágio será feita pelo supervisor e/ou pelo professor titular da 

disciplina, para cada estagiário, levando em consideração sua frequência e 

participação nas supervisões, seu desempenho (comprometimento, adequação 

teórico/prática e postura ética) com o estágio e a qualidade do seu relatório e/ou 

artigo, tanto em seus aspectos formais quanto de conteúdo, conforme as orientações 

passadas pelo supervisor. 

O supervisor de estágio deve avaliar e decidir acerca das necessidades de 

interrupção de estágio (cancelamento e reprovação) por inadequação teórica, técnica 

ou ética do aluno estagiário. Da mesma forma, o estágio pode ser interrompido 

mediante inadequação do ambiente de aprendizado que porventura estejam 

presentes no local de estágio. Neste caso, o aluno será encaminhado a novo local de 

estágio. 

 

Da devolução dos trabalhos às instituições (locais de estágio): 

Recomenda-se que seja uma prática instituída no estágio a devolutiva dos 

resultados obtidos a cada instituição participante, sendo estas realizadas pelos 

supervisores e acadêmicos. Pode ser em forma dialogada por meio de apresentação 

formal e entrega de cópias do relatório final. 

 

Descrição e regulamentação geral do Estágio Básico II: 

O Estágio Básico II é um estágio curricular com caráter integrador das 

disciplinas até então estudadas, constituindo-se como espaço para o exercício das 

habilidades e competências relacionadas a estas disciplinas. Seu foco, contudo, é a 

atividade com grupos. A carga horária mínima prevista é de 40 horas durante todo o 

semestre. Ao final do estágio, o aluno deverá elaborar um relatório dentro das normas 



 

 

cientificas, descrevendo suas atividades e fazendo uma reflexão teórica e crítica 

sobre o trabalho realizado, ou então desenvolvendo um artigo científico. 

 

Possibilidade de Atividades a serem desenvolvidas no estágio: 

As seguintes atividades poderão ser desenvolvidas no Estágio Básico II, sendo 

obrigatório o envolvimento do aluno em pelo menos uma delas: 

a) Observação e descrição de funcionamento de um grupo; 

b) Intervenção em um grupo, acompanhada de descrição; 

c) Vivência e/ou intervenção em processos grupais. 

 

Outras atividades com grupos poderão ainda ser realizadas, desde que 

julgadas pertinentes pelos supervisores e devidamente orientadas por estes. 

 

Locais de estágios: 

O Estágio Básico II poderá ser desenvolvido de três maneiras: na própria IES, 

através de vivências propostas pelos professores supervisores ao grupo de alunos; 

através de trabalhos com grupos propostos pelos próprios alunos, a serem 

desenvolvidas na comunidade ou na universidade (por exemplo: grupo de alunos do 

ensino médio sobre temas de interesse, grupos de formandos ou calouros 

universitários, grupo da terceira idade, entre outros), ou ainda em locais conveniados 

onde existam grupos em funcionamento sob a coordenação de um profissional 

psicólogo responsável. As possibilidades de estágio oferecidas no semestre, bem 

como os professores disponíveis para supervisão serão comunicados até o início do 

semestre letivo, sendo responsabilidade do Coordenador do Curso e/ou titular da 

disciplina contatar os professores previamente para organizar a listagem de 

oportunidades de estágio a serem oferecidas. O professor supervisor poderá requerer 

do estagiário a leitura de material teórico complementar às disciplinas já cursadas, de 

forma a dar maior consistência teórica ao trabalho a ser realizado.  

 

Competências e habilidades: 

O Estágio Básico II deve propiciar ao aluno a oportunidade de desenvolver as 

competências e habilidades descritas a seguir. 

 



 

 

Competências: 

a) Reconhecer os principais elementos que estruturam o processo e a dinâmica 

dos grupos a partir das diferentes referências teóricas; 

b) Compreender o comportamento grupal; 

c) Articular dados de observação de grupos com teorias psicológicas 

pertinentes; 

d) Reconhecer a importância da ética na atividade profissional com grupos. 

 

Habilidades: 

a) Reconhecer variáveis inerentes à dinâmica de um grupo. 

b) Planejar e intervir no campo grupal (como mediador ou moderador). 

c) Identificar as diferentes modalidades grupais e tecnológicas de trabalho com 

grupos. 

d) Levantar materiais bibliográficos que subsidiem a formulação de um foco 

para o trabalho de estágio. 

e) Conduzir um processo de observação e/ou intervenção em grupos de forma 

sistemática e ética, contemplando os objetivos propostos. 

f) Elaborar relatórios de atividades desenvolvidas, respeitando aspectos 

formais e científicos. 

 

Pré-requisitos: 

São pré-requisitos para a realização do Estágio Básico II a prévia aprovação 

nas disciplinas: Processos Grupais II e Ética Profissional. 

 

Supervisão 

a) A supervisão dos estagiários de Estágio Básico II é de responsabilidade do 

Curso de Psicologia Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

b) O Curso de Psicologia designará, a cada semestre, supervisores de estágio 

em número suficiente para atender a demanda dos alunos. Poderão ser supervisores 

de estágio apenas psicólogos que sejam professores vinculados ao Curso de 

Psicologia e que estejam devidamente inscritos no Conselho Regional de Psicologia 

do Paraná/08.  



 

 

c) A supervisão ocorrerá semanalmente em grupo ou, excepcionalmente, de 

forma individualizada. A periodicidade dos encontros poderá ser combinada 

diretamente entre supervisores e estagiários, desde que a carga horária total de 

supervisão não seja inferior à mínima prevista de 10 horas e os intervalos entre 

supervisões não excedam o período de 15 dias. 

d) A supervisão deve englobar orientação quanto à eleição do foco de estágio 

(tipo de atividade a ser desenvolvida), à inserção no local de estágio (se for o caso), 

aos procedimentos próprios da atividade desenvolvida e à elaboração do relatório 

final. Além disso, os horários de supervisão poderão ser utilizados para discussão de 

materiais bibliográficos pertinentes ao estágio, sugeridos pelo supervisor. 

Distribuição dos estagiários por supervisor e oportunidade de estágio: A 

distribuição dos estagiários por supervisor será feita conforme a disponibilidade de 

horas dos professores para a tarefa de supervisão. O processo para designação dos 

estagiários deverá ser estabelecido pela Coordenação do Curso de Psicologia e/ou 

pelo professor da disciplina, a cada semestre. 

 

Carga horária do estágio: 

A carga horária total mínima prevista para o estágio é de 48 horas ao longo de 

todo o semestre, divididas entre 24 horas de atividades prática e 24 horas de 

supervisão. Realizarão ainda atividades de busca bibliográfica, relatos de 

observação, relatos das atividades desenvolvidas com os grupose elaboração de 

relatório. Note-se que o aluno deverá ter disponibilidade de tempo superior a 2 horas 

semanais para a realização do estágio, visto que, dependendo do tema de estágio ou 

local escolhido, poderão ser necessárias mais horas de atividades práticas, 

supervisão e trabalho de pesquisa do que o mínimo previsto. 

 

Do cumprimento da carga horária do estágio 

O aluno deverá comprovar a realização das atividades práticas propostas no 

Estágio Básico II. Esta comprovação deverá ser feita através de relatos entregues ao 

professor supervisor (em combinação prévia com o mesmo, dependendo das 

características da atividade desenvolvida) ou através de uma folha de frequência no 

caso de estágios realizados em locais conveniados. Nesta última situação, o 

responsável pelo estágio na instituição deverá rubricar a folha de frequência do 



 

 

estagiário para cada período em que ele realizou atividade. Será considerado 

reprovado o aluno que não comprovar a realização das atividades propostas ao longo 

do semestre ou que tenha mais do que 4 de faltas nos encontros de supervisão, ou 

seja, mais do que 4 horas/aula. Se houver falta no campo de estágio mediante 

atestado médico ou outro documento legal que justifique a falta, o aluno deverá repor 

posteriormente tal falta. Também será considerado reprovado o aluno que faltar ao 

campo de estágio injustificadamente.  

 

Relatório final de estágio 

É obrigatória, para todos os estagiários, a apresentação de um relatório final 

de estágio, que poderá ter um caráter analítico-descritivo e/ou um formato de artigo 

científico. Em ambos os casos, o relatório final deverá contemplar uma discussão 

teórica e crítica em Psicologia, fundamentada nas atividades desenvolvidas no 

estágio e nos dados delas resultante. O formato do relatório será definido por cada 

supervisor, de acordo com as especificidades de cada tipo de trabalho desenvolvido. 

Os supervisores devem orientar os alunos a seguirem as normas para redação e 

editoração do relatório de estágio dispostas pela IES. 

 

Avaliação do estágio: 

A avaliação do estágio será feita pelo supervisor e/ou pelo professor da 

disciplina, para cada estagiário, levando em consideração sua frequência e 

participação nas supervisões, seu desempenho (comprometimento, adequação 

teórico / prática e postura ética) com o estágio e a qualidade do seu relatório e/ou 

artigo, tanto em seus aspectos formais quanto de conteúdo, conforme as orientações 

passadas pelo supervisor. 

O supervisor de estágio deve avaliar e decidir acerca das necessidades de 

interrupção de estágio (cancelamento e reprovação) por inadequação teórica, técnica 

ou ética do aluno estagiário. Da mesma forma, o estágio pode ser interrompido 

mediante inadequação do ambiente de aprendizado que porventura estejam 

presentes no local de estágio. Neste caso, o aluno será encaminhado a novo local de 

estágio. 

 

Da devolução dos trabalhos às instituições (locais de estágio): 



 

 

Recomenda-se que seja uma prática instituída no estágio a devolutiva dos 

resultados obtidos a cada instituição participante, sendo estas realizadas pelos 

supervisores e acadêmicos. Pode ser em forma dialogada por meio de apresentação 

formal e entrega de cópias do relatório final. 

 

Descrição e regulamentação geral do Estágio Básico III 

Descrição geral do Estágio Básico III: 

O Estágio Básico III é um estágio curricular com caráter integrador das 

disciplinas até então estudadas, constituindo-se como espaço para o exercício das 

habilidades e competências relacionadas ao uso de técnica e instrumentos de 

avaliação psicológica. Desse modo propiciará o acadêmico a estruturar um 

psicodiagnóstico. A carga horária mínima prevista é de 40 horas durante todo o 

semestre. Ao final do estágio, o aluno deverá elaborar um relatório, descrevendo suas 

atividades e fazendo uma reflexão teórica e critica sobre o trabalho realizado, ou então 

desenvolvendo um estudo de caso. 

 

Atividades a serem desenvolvidas no estágio: 

No Estágio Básico III, o aluno deverá obrigatoriamente envolver-se em 

atividades de psicodiagnóstico. 

 

Locais de estágios: 

O Estágio Básico III será realizado na Clínica de Psicologia ou em outras 

instituições devidamente credenciadas pela IES. O local do estágio deve propiciar o 

exercício da ética no que se refere ao sigilo, como consta no código de ética 

profissional do psicólogo no Art. 9º ✁ É dever do psicólogo respeitar o sigilo 

profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das 

pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional. 

Os professores disponíveis para supervisão serão comunicados até o início do 

semestre letivo, sendo responsabilidade do Coordenador do Curso e/ou do professor 

da disciplina contatar os professores previamente. O professor supervisor poderá 

requerer do estagiário a leitura de material teórico complementar às disciplinas já 

cursadas, de forma a dar maior consistência teórica ao trabalho a ser realizado. 

 



 

 

Competências e habilidades: 

O Estágio Básico III deve propiciar ao aluno a oportunidade de desenvolver as 

competências e habilidades descritas a seguir. 

 

Competências: 

a) Compreender a importância do psicodiagnóstico no processo terapêutico; 

b) Realizar psicodiagnóstico dentro dos preceitos éticos que constam no código 

de ética profissional da Psicologia; 

c) Apresentar postura ética durante o processo de psicodiagnóstico; 

d) Reconhecer o aspecto interdisciplinar da avaliação psicodiagnóstica;  

e) Elaborar a devolutiva do processo do psicodiagnóstico dentro dos preceitos 

ética da profissão. 

 

Habilidades: 

a) Realizar entrevistas em psicodiagnóstico; 

b) Selecionar, aplicar e integrar resultados de instrumentos de avaliação 

psicológica; 

c) Elaborar declaração, atestados, laudos, relatórios e pareceres resultantes 

da avaliação psicológica de acordo com a normatização estabelecidas na resolução 

CFP n.007/2003 que institui o manual de elaboração de documentos produzidos pelo 

psicólogo; 

d) Realizar a devolutiva do processo do psicodiagnóstico dentro dos preceitos 

ética da profissão. 

 

Pré-requisitos: 

São pré-requisitos para a realização do Estágio Básico III a prévia aprovação 

nas disciplinas Processos Psicodiagnósticos e Ética Profissional. 

 

Supervisão 

a) A supervisão dos estagiários de Estágio Básico III é de responsabilidade do 

Curso de Psicologia Centro Universitário Vale do Iguaçu, não havendo a necessidade 

de supervisores locais quando o estágio se realizar em contextos institucionais. 



 

 

b) O Curso de Psicologia designará, a cada semestre, supervisores de estágio 

em número suficiente para atender a demanda dos alunos, respeitando o limite 

máximo de 8 estagiários por supervisor. Poderão ser supervisores de estágio apenas 

psicólogos que sejam professores vinculados ao Curso de Psicologia e que estejam 

devidamente inscritos no Conselho Regional de Psicologia Paraná/08. 

c) A supervisão se dará semanalmente em grupo ou, excepcionalmente, de 

forma individualizada. A periodicidade dos encontros poderá ser combinada 

diretamente entre supervisores e estagiários, desde que a carga horária total de 

supervisão não seja inferior à mínima prevista de 10 horas e os intervalos entre 

supervisões não excedam o período de 15 dias. 

d) A supervisão deve englobar orientação quanto à eleição do foco de estágio 

(tipo de atividade a ser desenvolvida), à inserção no local de estágio (se for o caso), 

aos procedimentos próprios da atividade desenvolvida e à elaboração do relatório 

final. Além disso, os horários de supervisão poderão ser utilizados para discussão de 

materiais bibliográficos pertinentes ao estágio, sugeridos pelo supervisor. 

 

Distribuição dos estagiários por supervisor e oportunidade de estágio: 

A distribuição dos estagiários por supervisor será feita conforme a 

disponibilidade de horas dos professores para a tarefa de supervisão. O processo 

para designação dos estagiários deverá ser estabelecido pela Coordenação do Curso 

de Psicologia e/ou pelo professor da disciplina, a cada semestre. 

 

Carga horária do estágio: 

A carga horária total mínima prevista para o estágio é de 48 horas ao longo de 

todo o semestre, divididas entre 24 horas de atividades prática e 24 horas de 

supervisão. Realizará ainda atividades de busca bibliográfica, relatos de observação 

e elaboração de relatório. Note-se que o aluno deverá ter disponibilidade de tempo 

superior a 2 horas semanais para a realização do estágio, visto que, dependendo do 

tema de estágio ou local escolhido, poderão ser necessárias mais horas de atividades 

práticas, supervisão e trabalho de pesquisa do que o mínimo previsto. 

 

Do cumprimento da carga horária do estágio 



 

 

O aluno deverá comprovar a realização das atividades práticas propostas no 

Estágio Básico III. Esta comprovação deverá ser feita através de relatos entregues ao 

professor supervisor (em combinação prévia com o mesmo, dependendo das 

características da atividade desenvolvida) ou através de uma folha de frequência no 

caso de estágios realizados em locais conveniados. Nesta última situação, o 

responsável pelo estágio na instituição deverá rubricar a folha de frequência do 

estagiário para cada período em que ele realizou atividade. Será considerado 

reprovado o aluno que não comprovar a realização das atividades propostas ao longo 

do semestre ou que tenha mais do que 4 de faltas nos encontros de supervisão, ou 

seja, mais do que 4 horas/aula. Se houver falta no campo de estágio mediante 

atestado médico ou outro documento legal que justifique a falta, o aluno deverá repor 

posteriormente tal falta. Também será considerado reprovado o aluno que faltar ao 

campo de estágio injustificadamente.  

 

Relatório final de estágio 

É obrigatória, para todos os estagiários, a apresentação de um relatório final 

de estágio, que poderá ter um caráter analítico-descritivo e/ou um formato de artigo 

científico. Em ambos os casos, o relatório final deverá contemplar uma discussão 

teórica e crítica em Psicologia, fundamentada nas atividades desenvolvidas no 

estágio e nos dados delas resultante. O formato do relatório será definido por cada 

supervisor, de acordo com as especificidades de cada tipo de trabalho desenvolvido. 

Os supervisores devem orientar os alunos a seguirem as normas para redação e 

editoração do relatório de estágio dispostas pela IES. 

 

Avaliação do estágio: 

A avaliação do estágio será feita pelo supervisor e/ou pelo professor titular da 

disciplina, para cada estagiário, levando em consideração sua frequência e 

participação nas supervisões, seu desempenho (comprometimento, adequação 

teórico / prática e postura ética) com o estágio e a qualidade do seu relatório e/ou 

artigo, tanto em seus aspectos formais quanto de conteúdo, conforme as orientações 

passadas pelo supervisor. 

O supervisor de estágio deve avaliar e decidir acerca das necessidades de 

interrupção de estágio (cancelamento e reprovação) por inadequação teórica, técnica 



 

 

ou ética do aluno estagiário. Da mesma forma, o estágio pode ser interrompido 

mediante inadequação do ambiente de aprendizado que porventura estejam 

presentes no local de estágio. Neste caso, o aluno será encaminhado a novo local de 

estágio. 

 

Da devolução dos trabalhos às instituições ou indivíduos (locais de 

estágio): 

Recomenda-se que seja uma prática instituída no estágio a devolutiva dos 

resultados obtidos a cada participante, sendo estas devolutivas realizadas pelos 

acadêmicos acompanhados pelos seus supervisores, pois se refere ao resultado da 

avaliação psicológica. Dentro dos princípios éticos da Psicologia a divulgação dos 

resultados da avaliação psicológica só será emitida a quem de direito, ou seja, o 

avaliado ou aos responsáveis no caso de o avaliado ser menor de idade. 

 

2.9.3 Estágios ênfase do curso de psicologia 
 

O Estágio Curricular Específico das Ênfases em Psicologia está em 

consonância ao ✞✁☛✖ �✁ ✞✆✁ ✝✂✁✄☛✁✂�✄✁ ✂✓✁✁✂☎✓✝✆✁✄✁✂ ☎✄✞✄ �✁☎��✄ ✁✓✄ ✍☎✁ ✄✁☛✂✎✂☎✁

supervisionados são conjuntos de atividades de formação, programados e 

diretamente supervisionados por membros do corpo docente da instituição formadora 

✄ �✁☎☎✓✁✆✑ ✆✁✁✄✎✓✁✆✁ ✆ ☎☎✄✁☎✝✂✞✆✔✠☎ ✄ ✆✁☛✂☎✓✝✆✔✠☎ ✞✆✁ ☎☎✑�✄☛✏✄☎✂✆✁ ✄✁☛✆✂✄✝✄☎✂✞✆✁✕✖

✞✂✄✞✆ ✁✄✎✓✄✞☎ ☎ ✞✁☛✖��✂ ✌✆✁✂✎✁✆�☎ �✝ ✍☎ ✄✁☛✂✎✂☎ ✁✓�✄✁✡✂✁✂☎✄✆✞☎ ✂✂✁✂☎☎ ✂✄☎✝✓✂✁✂ ☎

desenvolvimento de práticas integrativas das competências e habilidades previstas 

✄☎ ✄✂☎✝✄☎ ☎☎✑✓✑✕✖ 

O estágio objetiva oportunizar experiências práticas específicas na formação 

acadêmica como complementação de ensino, conforme o currículo, programa e 

calendário das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. 

Os estágios supervisionados correspondem ao estágio obrigatório previsto na 

Lei Federal n°. 11.788, e, como tal, configuram-se em oportunidade de 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento para a vida cidadã e para 

o trabalho.  



 

 

Os estágios das ênfases curriculares do Curso de Psicologia das Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu são constituídos por um conjunto de disciplinas e 

estágios voltados à aplicação da Psicologia em diferentes contextos de atuação. 

Considerando-se a natureza da instituição, o seu corpo docente, a realidade 

que caracteriza os diversos Municípios de abrangência das Faculdades Integradas 

do Vale do Iguaçu e a necessidade de consolidar o processo de formação do 

psicólogo em nível elevado de qualidade, optou-se por oferecer duas ênfases 

curriculares como possibilidade do aluno concentrar os seus estudos e formação 

prática no curso. Assim, o Curso de Psicologia das Faculdades Integradas do Vale do 

Iguaçu propõe uma formação específica abrangendo duas ênfases curriculares: 

Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia (Ênfase A) e Psicologia e Processos 

Clínicos (Ênfase B), assim definidos, a partir da análise das condições de oferta da 

instituição e das necessidades sociais da região de abrangência das Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu. 

Os estágios ênfases delinear-se-ão a partir do 7º período quando então o aluno 

cursará as disciplinas e iniciará as atividades específicas do estágio proposto para 

cada ênfase. 

As ênfases são operacionalizadas através da oferta de duas disciplinas para a 

Ênfase em Práticas Sociais e Institucionais e três disciplinas para a Ênfase em 

Psicologia e Processos Clínicos.  

 

Objetivos dos Estágios Curricular Específicos das Ênfases 

Objetivos gerais  

a) Cumprir determinação legal do Conselho Federal de Educação para o curso 

de Formação de Psicólogos; 

b) Promover um espaço para realização e integração das práticas em 

Psicologia com vistas aoatendimento das demandas de indivíduos, grupos e 

organizações, por meio de ensino e pesquisa, que possibilitem a promoção, 

prevenção e intervenção nas diversas áreas da Psicologia. 

 

 

 

Objetivos específicos  



 

 

a) Possibilitar ao acadêmico a articulação entre a teoria e prática por meio de 

sua formação acadêmica, bem como os adquiridos no decorrer do estágio; 

b) Prestar orientação ao estagiário no sentido de desenvolver uma atitude 

profissional e ética quanto a sua atuação como psicólogo no mercado de trabalho; 

c) Viabilizar o acesso da comunidade aos serviços da Psicologia favorecendo 

a interlocução com o campo de atuação;  

d) Proporcionar a vivência de experiência para o estagiário dentro das áreas 

da Psicologia, podendo, desta forma, obter a habilitação para atuar profissionalmente 

após a conclusão do curso; 

e) Disponibilizar oportunidades para que o discente de Psicologia aprenda e 

desenvolva ashabilidades e competências para intervenções, tanto no nível 

preventivo quanto terapêutico,visando à promoção da saúde, do desenvolvimento e 

da qualidade de vida da população atendida; 

 

Ênfase � Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia 

A Ênfase em Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia habilitará o 

acadêmico em abordagens teórico-práticas que privilegiem as formas de constituição 

do sujeito a partir da complexidade do tecido social e as implicações nas múltiplas 

práticas sociais, considerando-se singularidades e coletividades. 

Essa ênfase privilegia a atuação profissional em um conjunto de situações, 

contextos e instituições tanto privadas quanto públicas, não governamentais, dos 

setores primário, secundário e terciário, com compromisso de práticas críticas, éticas 

e políticas que visem o desenvolvimento regional e social. 

Os acadêmicos nesta ênfase, além das habilidades adquiridas no núcleo 

comum de formação, desenvolverão o domínio de análise e avaliação dos processos 

psicossociais, entendidos na perspectiva da saúde mental, da saúde coletiva, das 

instituições, das organizações, da aprendizagem e do trabalho; poderão utilizar 

diferentes abordagens teórico-metodológicas conforme o contexto de inserção. 

Realizarão diagnósticos, planejamentos e projetos utilizando ferramentas pertinentes. 

Serão capacitados para identificar, analisar e interpretar as relações institucionais 

pertinentes aos sujeitos, aos grupos e às equipes multi, inter e transdisciplinares. 

 

 



 

 

Competências: 

a) Analisar fenômenos da realidade social a partir do enfoque da Psicologia 

social e institucional; 

b) Compreender histórica e conceitualmente as origens da definição de 

saúde e processo de adoecimento dentro de um marco sócio-institucional; 

c) Conhecer o campo e as metodologias de intervenção da Psicologia em 

contextos sócio-institucionais; 

d) Compreender os processos de aprendizagem, bem como aqueles 

relacionados à saúde do trabalhador em contextos sócio-institucionais; 

e) Compreender a dinâmica das organizações e suas relações na díade 

emoções e trabalho; 

f) Efetuar leituras dos atravessamentos produzidos no âmbito social, 

institucional e organizacional nas subjetividades contemporâneas; 

 

Habilidades  

a) Identificar possíveis análises e intervenções a partir do enfoque da 

Psicologia social, institucional e organizacional; 

b) Elaborar e avaliar programas de intervenção preventiva e/ou promoção 

de saúde dentro da Psicologia; 

c) Elaborar projetos de desenvolvimento de novas tecnologias no âmbito 

social, institucional e organizacional; 

d) Delinear estratégias de análise e intervenção em saúde; 

e) Posicionar-se criticamente em relação às atuais políticas públicasde 

saúde; 

f) Trabalhar em equipes multiprofissionais e Inter profissionais; 

g) Desenvolver pesquisas referentes às práticas sociais, institucionais e 

organizacionais; 

h) Fazer análises críticas de situações ou ambientes sócio institucionais de 

trabalho no que diz respeito às suas implicações para o psiquismo humano;  

 

Disciplina 

Intervenções Organizacionais  

Ementa: Apresenta recursos teórico-metodológicos para intervenção no 



 

 

contexto institucional e organizacional, discutindo métodos e técnicas de intervenção 

em recursos humanos, enfatizando as relações existentes entre trabalho, identidade, 

gestão com pessoas e desenvolvimento humano. 

 

Ênfase � Psicologia e Processos Clínicos  

A Ênfase em Processos Clínicos em Psicologia busca aprofundar os estudos 

necessários ao futuro profissional para intervir de forma preventiva e terapêutica em 

contextos clínicos. Buscará promover a construção de conhecimentos teórico-

metodológicos e habilidades e competências relacionadas ao desenvolvimento 

humano. Discutirá noções de normalidade e patologia a partir da utilização de 

recursos e técnicas pertinentes ao atendimento clínico, tais como, psicodiagnóstico, 

avaliação psicológica, abordagens psicoterápicas e psicopedagógicas, 

aconselhamento e atividades afins. 

Esta ênfase contemplará aspectos psíquicos e afetivos permitindo a inserção 

junto a sujeitos e/ou grupos, desenvolvendo as competências e habilidades do futuro 

profissional para atuar em equipes multi e interprofissionais, de forma preventiva e/ou 

terapêutica no que se referem a comportamentos, situações e vivências ao longo do 

ciclo vital. O foco será o aprofundamento na compreensão clínica do desenvolvimento 

humano em diferentes contextos. 

 

Competências: 

a) Analisar fenômenos da realidade social a partir do enfoque dos 

processos clínicos da Psicologia; 

b) Conhecer o campo, as metodologias e as possibilidades de intervenção 

dos processos clínicos em Psicologia nos diferentes contextos e abordagens teóricas; 

c) Estabelecer reflexões acerca da ética nas diversas possibilidades de 

intervenções clínicas em Psicologia; 

d) Compreender histórica e conceitualmente as origens da definição de 

saúde e adoecimento, dentro das diferentes abordagens teóricas da Psicologia 

clínica; 

e) Compreender a dinâmica do funcionamento psíquico e sua repercussão 

sobre a subjetividade humana. 

 



 

 

Habilidades: 

a) Identificar possíveis análises e intervenções a partir do enfoque da 

Psicologia clínica; 

b) Analisar, descrever e diferenciar as diferentes abordagens 

psicoterápicas existentes e realizar encaminhamentos técnicos adequados; 

c) Elaborar projetos de desenvolvimento de novas tecnológicas no âmbito 

clínico-institucional; 

d) Elaborar e avaliar programas de intervenção preventiva e/ou promoção 

de saúde dentro da Psicologia; 

e) Reconhecer, compreender e conduzir intervenções psicoterápicas 

utilizando diferentes técnicas; 

f) Desenvolver pesquisas referentes a processos clínicos em Psicologia; 

g) Fazer análises críticas de situações ou ambientes clínico-institucionais 

no que diz respeito às suas implicações para o psiquismo humano; 

h) Realizar triagens, avaliação psicológica, psicoterapia individual (criança, 

adolescente e adulto), psicoterapia familiar, psicoterapia em grupo e psicoterapia de 

casais; 

i) Integrar equipes multi e Inter profissionais nos programas desenvolvidos 

pelos serviços de Psicologia. 

 

Disciplinas 

Intervenções Terapêuticas na Infância e na Adolescência 

Ementa: Enfoca as questões relativas aos processos clínicos com crianças e 

adolescentes nos diferentes contextos, oferecendo um espaço para discussão dos 

aspectos teóricos e técnicos importantes na condução do atendimento clínico. 

 

Intervenções Terapêuticas na Idade Adulta e na Terceira Idade 

Ementa: Enfoca questões relativas aos processos clínicos na idade adulta e na 

terceira idade nos diferentes contextos, oferecendo um espaço para discussão dos 

aspectos teóricos e técnicos importantes na condução do atendimento clínico. 

 

Intervenções Terapêuticas das Relações Familiares 

Ementa: Instrumentaliza o aluno para o uso de diferentes ferramentas na 



 

 

identificação de demandas e intervenções junto a sistemas familiares nos diferentes 

contextos (instituições de ensino, programas sociais, clínicas de atendimento 

psicoterápico, etc). 

 

Intervenções em Psicanálise 

Ementa: Apresenta os conceitos fundamentais da psicanálise: Inconsciente, 

transferência, repetição e pulsão, bem como asegunda tópica: Id , Ego e Superego. 

Explana os seguidores da psicanálise freudiana e as abordagens pós-freudianas. 

Conceitua a Práxis psicanalítica, seus aspectos éticos, a verdade histórica e 

☎☎✄✁☛✁✓✔�✄✁✖ �✁✆✂✆✝✁✆ ☎ ✍✂✆✁☎ ✝☎✁✆✕ ☎☎✑☎ �✆✁✆✞✂✎✑✆ ✞✆ ✁✂✁☛✄✁✂✆✁ ✆ �☎✂✂✆ �☎✁ ☎✆✡✆✝☎✁✂

✞☎ ✍�✄✁✓✄✄☎ ✂✆✄✁✕✁ ☎ ✍✂☎✑✄✑ ✞☎✁ ✁✆☛☎✁✕ ✄ ✆ ✄✄✓✁☎✁✄ ☎✂✁✄✁✁✂✡✆✁ ✄ ☎ ✁✂✁☛orial de 

Schreber como paradigma da psicose. Utiliza artigos técnicos de Freud e textos 

clínicos da prática lacaniana. Abordaa interpretação, transferência, direção de cura, 

construções, os casos clínicos de Freud e os conceitos de fim da análise. 

 Intervenções em Gestalt-Terapia 

 Ementa:Aborda os fundamentos principais da Gestalt-Terapia: organismo; 

sujeito; sintoma; psicossomática, saúde e adoecimento. Apresenta a Gestalt-Terapia 

e seus modelos de intervenção dentro dos aspectos da psicopatologia no campo 

gestáltico, trazendo noções de possibilidades psicoterapêuticas no manejo clínico das 

neuroses e psicoses. Trabalha a atuação da Gestalt-Terapia nos contextos da saúde 

e os fazeres do psicólogo no âmbito da saúde mental e na clínica psicoterapêutica. 

 

 Intervenções em Cognitivo-Comportamental 

 Ementa: Reflete sobre a aplicabilidade geral dos conceitos da Teoria 

Comportamental e da Teoria Cognitiva em psicologia na psicoterapia comportamental 

e cognitiva. Caracterizao processo terapêutico. Analisa estratégias especiais de 

organização do processo. Identifica e exercita as principais técnicas psicoterápicas 

de avaliação e intervenção. Exemplifica e analisa as situações mais frequentes da 

aplicação da referida modalidade de psicoterapia. Discrimina as situações e 

condições em que a Psicoterapia Comportamental e Cognitiva se coloca 

recomendável e viável. 

 

Descrição geral das Ênfases: 



 

 

Os Estágios Específicos das Ênfases do Curso de Psicologia Centro 

Universitário Vale do Iguaçu são obrigatórios para a obtenção do grau de Psicólogo 

(conforme Diretrizes Curriculares). O aluno realizará os dois estágios articulados, na 

Ênfase de Práticas Sociais e Institucionais em Psicologia e na Ênfase de Processos 

Clínicos em Psicologia.  

Os estágios das ênfases serão desenvolvidos em quatro semestres 

caracterizando o Estágio I: Práticas Sociais e Institucionais I (75h) e Psicologia e 

Processos Clínicos I (150h), Estágio II: Práticas Sociais e Institucionais II (75h)e 

Psicologia e Processos Clínicos II (150 h); Estágio III: Práticas Sociais e Institucionais 

III (75h) Estágio IV: Práticas Sociais e Institucionais IV (75h); totalizando 300 horas 

de estágio específico em cada uma das ênfases. 

 

Locais de Estágios das Ênfases: 

Os estágios específicos das ênfases em Psicologia só poderão ser realizados 

em instituições devidamente conveniadas pelo Curso de Psicologia Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. O Curso de Psicologia através da Coordenação e dos 

professores Supervisores Acadêmicos, organizará os expedientes necessários ao 

credenciamento das instituições onde serão realizados os estágios, efetivando-se o 

convênio mediante instrumentos firmados pelo Reitor do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu e pelo representante da Instituição. 

O aluno poderá sugerir e apresentar propostas para credenciamento de 

instituições respeitando os prazos, procedimentos e critérios do Curso de Psicologia. 

Para uma instituição ser conveniadas como local de estágio é indispensável: 

a) Encaminhar formalmente um pedido do convênio, explicitando sua 

proposta de estágio; 

b) Apresentar condições mínimas de realização da prática, atendendo aos 

aspectos físicos, técnicos, sociais, éticos, morais e de segurança pessoal; 

c) Preferencialmente, contar com um profissional da Psicologia graduado 

há pelo menos dois anos atuando no local; 

d) Desenvolver atividades pertinentes à área credenciada; 

e) Atender às normas e requisitos acadêmicos para a realização de 

estágio. 



 

 

Os horários de estágios não podem colidir com os horários das demais 

atividades acadêmicas do aluno. 

Somente serão computadas como horas de estágio aquelas desenvolvidas em 

atividades na instituição. Todas as tarefas realizadas no estágio devem ser 

acompanhadas pelo psicólogo da instituição denominado de responsável ou 

supervisor local ou pelo professor responsável pela organização do estágio 

denominado de responsável ou supervisor acadêmico. 

 

Atribuições do Supervisor Local 

a) Acompanhar, supervisionar e responsabilizar-se administrativa e 

tecnicamente pelas atividades do estagiário; 

b) Propiciar suporte teórico/prático para o desenvolvimento de tarefas 

específicas realizadas no local;  

c) Participar do processo de avaliação do estagiário fornecendo subsídios 

por escrito em consonância com os objetivos do estágio e instrumentos propostos 

pela Universidade; 

 

Atribuições do Supervisor Acadêmico 

a) Efetivar a avaliação de locais de estágio, o credenciamento e divulgação 

das vagas nas instituições credenciadas, 

b) Participar em atividades técnico-administrativas necessárias ao 

acompanhamento do estágio; 

c) Acompanhar as tarefas acadêmicas durante todo o período de estágio 

através de: 1) coordenação de seminários teóricos, 2) realização de supervisões 

individuais e/ou grupais, 3) realização de reuniões de acompanhamento junto ao local 

de estágio; 

d) Avaliação do desempenho do estagiário e atribuição de grau, podendo 

incluir a participação do responsável local; 

e) Realizar devolutiva, resultados de suas intervenções de acordo com o 

Código de Ética Profissional do Psicólogo no art. 1°:f) Informar, a quem de direito, os 

resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente 

o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário.  



 

 

f) Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados ,a 

partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os 

documentos pertinentes ao bom termo do trabalho de acordo com o mesmo Código 

de ética; 

g) Supervisionar individualmente ou em grupos os estagiários de acordo 

com orientação do Coordenador do Curso; 

h) Contribuir com a Coordenação do Curso para aprimoramento constante 

dos ajustes das normatizações do estágio, caso seja necessário; 

i) Orientar a elaboração de relatórios e registros de dados, estabelecendo 

datas para entrega dos mesmos, observando os prazos requeridos pela Coordenação 

do Curso; 

j) Comparecer à reunião de colegiado quando convocado pela 

Coordenação do Curso de Psicologia; 

k) Orientar aos estagiários sobre a frequência e carga horário de acordo 

com os procedimentos regimentais;  

l) Informar ao colegiado situações da não observância doas orientações 

de estagio; 

 

É vetado ao Supervisor Acadêmico 

De acordo com Art. 2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão; 

b) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, 

de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas 

funções profissionais; 

c) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas 

psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência; 

d) Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou 

favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade 

profissional; 

e) Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou 

contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços 

profissionais; 



 

 

f) Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de 

atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam 

regulamentados ou reconhecidos pela profissão;  

g) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica;  

h) Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas 

psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas;  

i) Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício 

próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha 

qualquer tipo de vínculo profissional;  

Art. 17 ✁ Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores esclarecer, 

informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas 

contidas no Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

 

Atribuições do Aluno 

a)  Realizar atividades pertinentes à área de estágio escolhida, efetivando 

a integração de conhecimentos teóricos com a prática da profissão de psicólogo. 

b)  Atender os pré-requisitos das disciplinas cursadas (consta na grade 

curricular) para a realização do estágio. 

c)  Efetivar a matricula na disciplina de Estágio Supervisionado; 

d) Manter sigilo e postura ética no desenvolvimento da prática de estágio 

sobre os assuntos tratados no estágio, independentemente da área de atuação 

conforme o código de ética profissional dos Psicólogos; 

e)  Elaboraras atividades do plano de intervenção do estágio apresentando 

ao supervisor acadêmico e supervisor local para análise e autorização da execução; 

f)  Atuar profissionalmente em diferentes níveis de intervenção, de caráter 

preventivo e de promoção da saúde; 

g)  Realizar intervenções em processos individuais,grupais, familiares e 

comunitários em diferentes contextos; 

j)  Elaborar laudos, informes, pareceres, relatório parcial e final e outras 

comunicações profissionais; 

l)  Utilizar com responsabilidade, adequação e compromisso ético os 

instrumentos técnicos e outros recursos relacionados à atividade de estágio; 



 

 

m)  Apresentar ao supervisor acadêmico, nos prazos previamente 

estabelecidos, plano de estágio e trabalhos teórico-práticos, conforme as orientações 

recebidas. 

 

Avaliação: 

Os critérios de avaliação dos alunos estagiários incluem a frequência e a 

participação nas supervisões acadêmicas e nas atividades no local de estágio, 

postura ética, qualidade na execução das atividades no local e a elaboração de um 

planejamento de estágio em seu início e um relatório ao final da prática de Estágio. A 

avaliação final do aluno estagiário é da competência do supervisor acadêmico, tendo 

em vista contatos com o supervisor ou responsável pelo local de estágio, trabalhos 

realizados pelo aluno e documento comprobatório do local atestando cumprimento da 

carga horária mínima.  

O supervisor acadêmico deve avaliar e decidir acerca da necessidade de 

interrupção do estágio (cancelamento) por inadequação teórica, ética ou pessoal do 

aluno estagiário. 

 

Descrição e Regulamentação do Estágio Específico da Ênfase � Práticas 

Sociais e Institucionais  

O aluno durante os quatro semestres de estágios poderá optar por até dois 

locais de estágios dentro dessa ênfase, com contextos e práticas sócio-institucionais 

diferenciados. Qualquer mudança de local de estágio deverá ser analisada e 

orientada pelo supervisor acadêmico. 

O período mínimo de duração dos estágios deve ser de dois semestres letivos 

consecutivos numa mesma instituição e máximo de dois anos de estágio. Casos 

especiais serão apreciados e decididos pela Coordenação e pelo Colegiado do Curso. 

Observa-se que a carga horária mínima prevista para este estágio é de 

360horas totais, o que corresponde ao mínimo de 03 horas semanais dedicadas às 

atividades de estágio em Ênfase I e II e de 06 horas semanais dedicadas às atividades 

de estágio em Ênfase III e IV. Considera-se, porém, que esta carga horária semanal 

poderá ser maior dependendo das exigências do local de estágio e/ou da necessidade 

inerente a própria atividade a ser desenvolvida. Portanto, a carga horária semanal 



 

 

dedicada pelo aluno a este estágio será definida no início de cada semestre junto aos 

orientadores, respeitando-se as especificidades do local que oportuniza o estágio. 

 

Locais de Estágio: 

O Estágio Específico na Ênfase em Práticas Sociais e Institucionais em 

Psicologia poderá ser realizado em escolas das redes públicas e particulares, 

regulares ou especiais, Secretarias de Educação, Serviços Psicopedagógicos, 

"associações comunitárias", abrigos, "centros de atenção", grupos comunitários, 

movimentos sociais, instituições públicas ou privadas, empresas, agências de 

emprego, sindicatos, cooperativas e indústrias. Também poderá estagiar em 

outrasinstituições educativas e em diferentes contextos de aprendizagem, ou 

instituições que demandarem intervenções nos âmbitos sócio-comunitário e/ou em 

intervenções no âmbito da Psicologia do trabalho e organizacional devidamente 

conveniados com a IES através de acordo de cooperação e que ofereçam garantias 

de comprometimento com o desenvolvimento das atividades de estágio. 

 

Descrição e Regulamentação do Estágio Específico da Ênfase � 

Psicologia e Processos Clínicos 

O aluno durante os quatro semestres de estágios poderá optar por até dois 

locais de estágios dentro dessa ênfase, com contextos e práticas clínicas 

diferenciadas. Qualquer mudança de local de estágio deverá ser analisada e 

orientada pelo supervisor acadêmico. O período mínimo de duração dos estágios 

deve ser de dois semestres letivos consecutivos numa mesma instituição e máximo 

de um dois em cada contexto totalizando dois anos de estágio. Casos especiais serão 

apreciados e decididos pela Coordenação e pelo Colegiado do Curso. 

Observa-se que a carga horária mínima prevista para este estágio é de 300 

horas totais, o que corresponde ao mínimo de 04 horas semanais dedicadas às 

atividades de estágio em Ênfase I e II e de 04 horas semanais dedicadas às atividades 

de estágio em Ênfase III e IV. Considera-se, porém, que esta carga horária semanal 

poderá ser maior dependendo das exigências do local de estágio e/ou da necessidade 

inerente a própria atividade a ser desenvolvida. Portanto, a carga horária semanal 

dedicada pelo aluno a este estágio será definida no início de cada semestre junto aos 

orientadores, respeitando-se as especificidades do local que oportuniza o estágio. 



 

 

 

Locais de Estágio: 

O Estágio Específico na Ênfase de Processos Clínicos em Psicologia será realizado 

na Clínica de Psicologia Centro Universitário Vale do Iguaçu. Também poderá ser 

realizados em clínicas, serviços em saúde e instituições públicas ou privadas que 

desenvolvam atividades relacionadas a esta ênfase, devidamente conveniados com 

a IES através de acordo de cooperação e que ofereçam garantias de 

comprometimento ético com o desenvolvimento das atividades de estágio. 

 

2.9.4 Estágio Curricular Não-obrigatório 
 

Entende-se por Estágio Curricular não obrigatório, correspondem a atividades 

formativa complementares, desenvolvido como atividade opcional pelos alunos, nas 

áreas de atuação compatíveis com as competências e habilidades do Curso, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória. O Estágio Curricular Não-Obrigatório 

envolve junto com sua prática a supervisão das atividades desenvolvidas. A 

realização do estágio não obrigatório deverá seguir as orientações constantes na Lei 

11.788/2008. 

 
 
 

REGIMENTO INTERNO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 1º. O Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem caráter obrigatório nos cursos em que 

essa demanda é necessária dentro do que determinam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cada curso, com carga horária e duração determinada por cada um dos 

cursos em suas áreas específicas de atuação o que passa a constar no Projeto 

Pedagógico do Curso, levando em consideração as competências e habilidades 

previstas no perfil do egresso, fazendo com que haja um diálogo muito próximo e 



 

 

aberto, no sentido de interação com todos os ambientes próprios e/ou conveniados 

para a realização do estágio. Sendo acompanhado Pela Pró-Reitoria Acadêmica e 

pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivo central interligar o 

estudante com o mundo do trabalho e as comunidades na qual atuarão como agentes 

transformadores da realidade social. Tendo como subsídio para o trabalho as 

questões teórico-práticas desenvolvidas no decorrer do curso. 

 

Art. 3º. Para a realização do Estágio Curricular Obrigatório é necessário que: 

 

a) O estudante esteja regularmente matriculado em seu curso de graduação (o 

que implica estar incluído numa apólice coletiva de seguro de acidentes de 

trabalho), estando em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas, 

mantendo frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); 

b) Exista um professor orientador ou coordenador de estágio de acordo com as 

áreas afins dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e 

a presença de um supervisor de estágio em conformidade com as regulações 

vigentes; 

c) Exista uma unidade concedente de estágio, devidamente conveniada dentro 

dos prazos e padrões estipulados pelo presente Regimento, podendo ser a 

própria Instituição a cedente do estágio; 

d) Exista um Plano de Estágio Curricular Obrigatório inserido no PPC de cada 

curso de graduação, juntamente com um Regulamento de Estágio que siga o 

presente Regimento; 

e) Existam documentações pertinentes para a realização de estágio, seja em 

forma de convênios, contratos ou demais registros que comprovem a 

realização do estágio; 

f) Ocorra a realização de um relatório de estágio com modelo e padrões pré-

definidos. 

 

Art. 4º. As atividades do Estágio Curricular Obrigatório constituem-se de: 



 

 

 

a) Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, proporcionando 

experiência prática nas áreas e linhas de formação do estudante, observando 

sempre o perfil do egresso; 

b) Vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de 

experiências didático-pedagógicas, técnico-administrativas e científica-

artísticas, bem como de relacionamento humano e generalista; 

c) Atividades de campo nas quais ocorrerão relações de aprendizagem 

estabelecidas entre o supervisor de estágio e o estudante; 

d) Inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização. 

e) Estímulo ao desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o 

objetivo de desenvolver o senso crítico, humanístico e ético; 

f) Oportunidade de integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino 

em benefício da sociedade; 

g) Momento de síntese das articulações de práticas pedagógicas que integram o 

saber, o saber fazer e saber conviver, principalmente de forma interdisciplinar. 

 

CAPÍTULO II 

OS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

Art. 4º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivos: 

 

a) Possibilitar a formação plena do estudante no ambiente institucional, 

empresarial, industrial, de saúde, cooperativo, comunitário e social; 

b) Propiciar a interação com a realidade profissional e o ambiente de trabalho, 

visando o desenvolvimento do perfil do egresso; 

c) Integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em benefício da 

sociedade, de acordo com a realidade local e nacional, buscando o 

desenvolvimento regional por meio da inovação; 

d) Desenvolver a relação contínua entre teoria e prática dentro dos mais diversos 

campos e áreas do curso; 



 

 

e) Garantir o conhecimento, a análise e aplicação de novas tecnologias, 

metodologias, sistematização e organização das áreas de atuação 

profissional; 

f) Possibilitar o desenvolvimento interpessoal nos mais variados contextos de 

atuação profissional a partir das vivências e práticas do estágio; 

g) Realizar uma avaliação contínua do curso, subsidiando o colegiado de curso 

com informações que permitam adaptações ou reformulações curriculares; 

h) Promover a integração plena e contínua do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

com a sociedade; 

i) Proporcionar ao estudante a afirmação profissional e sua identificação em cada 

área de atuação dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu. 

 

CAPÍTULO III 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Art. 5º. O Estágio Curricular Obrigatório deve ser executado em instituições (incluindo 

a própria IES em suas estruturas adequadas a este fim), órgãos públicos, empresas, 

departamentos de saúde, indústrias, comércios, cooperativas, propriedades em geral, 

bem como em demais áreas e locais conforme a necessidade específica de cada 

curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), desde que 

haja, previamente, o processo de constituição do convênio com as devidas 

formalidades incluindo: 

 

a) Ato de convênio entre o campo de estágio e a Instituição; 

b) Contrato de estágio, se for necessário; 

c) Termo de compromisso entre o estudante, campo de estágio e Instituição; 

d) Termo de aceite do campo de estágio com a assinatura e carimbo do 

responsável legal pelo campo de estágio; 

e) Declaração final de realização do estágio emitida pelo responsável legal pelo 

campo, contendo as atividades realizadas pelos estudantes e a carga horária 

efetivamente desenvolvida; 

f) Termos aditivos de estágio; 



 

 

g) Análise de toda documentação pelo assessor jurídico das as Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Cada curso de graduação terá autonomia para o desenvolvimento 

e aprovação do campo de estágio, desde que respeite o que está presente no caput 

dos Artigos 2º ao 5º. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

 

Art. 6º. As coordenações dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) deverão, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante e o 

Colegiado, indicar um professor Coordenador de Estágio, pertencente ao quadro de 

docentes do curso para que possa organizar e desenvolver as atividades de estágio. 

 

§ 1º. A coordenação de estágio tem por competência possibilitar e acompanhar a 

inserção nos campos de estágio, captar e analisar os possíveis campos de estágio a 

cada semestre, sistematizar, analisar e tornar público aos alunos do curso o processo 

de estágio curricular e suas regras, além de estabelecer a articulação entre os 

supervisores de estágio. 

§ 2º. A coordenação de estágio poderá ser exercida em caráter provisório ou 

permanente, pelo próprio coordenador do curso, a critério do NDE e do Colegiado.  

§ 3º. Cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

terá autonomia em desenvolver seus regimentos próprios e suas regulamentações, 

desde que siga as recomendações apresentadas no caput do Parágrafo Único, do 

Artigo 5º. 

 

Art. 7º. O Estágio Curricular Obrigatório se caracteriza por um conjunto de disciplinas 

a serem cumpridas pelo estudante, atendida a carga horária específica e estabelecida 

por cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

presente de forma claro no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e a legislação vigente. 



 

 

 

Parágrafo Único: A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) será a 

supervisora das atividades de estágio em nome da Instituição, sendo a reguladora de 

todos os processos. Assim, os cursos de graduação deverão dirigir-se sempre à 

CCET para sanar dúvidas ou encaminhar os procedimentos necessários, mantendo 

a Pró-Reitoria Acadêmica informada de todos os trâmites. 

 

Art. 8º. Serão atribuições do professor Coordenador de Estágio: 

 

a) Realizar, periodicamente, o contato com os campos de estágio que poderão 

receber os estudantes; 

b) Manter contato com os representantes legais dos campos de estágio, bem 

como com os supervisores de estágio para a realização de análises e 

levantamento de dados referentes aos estudantes estagiários e suas 

atividades; 

c) Acompanhar as atividades de estágio junto aos estudantes e supervisores; 

d) Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 

pertinentes aos estágios, em conjunto com o NDE e Colegiado, ouvindo o 

campo de estágio concedente; 

e) Encaminhar, ao final de cada ciclo de estágio, os resultados finais, ou parciais, 

das avaliações realizadas de cada aluno ao Colegiado e garantir os devidos 

registros acadêmicos dos documentos; 

f) Organizar, de forma periódica, o encaminhamento de estagiários e a 

distribuição das turmas em conjunto com as necessidades do estudante e do 

curso; 

g) Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução de cada área do 

estágio, com segurança, aproveitamento e aprendizagem; 

h) Organizar e manter atualizado o sistema de documentação e cadastramento 

dos campos de estágio e número de estudantes e atividades realizadas; 

i) Realizar reuniões regulares com os supervisores de estágio; 

j) Realizar visitas técnicas periódicas nos campos de estágio durante a 

realização do estágio; 



 

 

k) Orientar os estudantes sobre a manutenção da reflexão entre a teoria e prática, 

buscando garantir a qualidade do trabalho desenvolvido. 

 

Art. 9º. As supervisões do Estágio Curricular Obrigatório realizar-se-á por meio de 

orientação, acompanhamento e avaliação das atividades. 

 

Art. 10º. A supervisão do Estágio Curricular Obrigatório é uma atividade de ensino 

constante de carga horária de trabalho, sendo a ele atribuído um valor em 

remuneração, tendo sua definição a partir do tabelamento de cada área e curso de 

graduação. 

 

Art. 11. As obrigações do estudante estagiário são: 

 

a) Ser ético e ter preceitos morais no desenvolvimento de suas atividades de 

estágio, preservando informações e se privando de comentários particulares 

às ações desenvolvidas; 

b) Respeitar as determinações e regulações definidas pelos cursos de graduação 

as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

c) Realizar o estágio de forma efetiva e plena, apresentando, sempre, as 

documentações pertinentes de realização do estágio, tanto no início como final; 

d) Respeitar as determinações, orientações e regulamentações do campo de 

estágio; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, as comprovações de realização do estágio; 

f) Manter em dia os documentos referentes à realização do estágio; 

g) Cumprir o Plano de Trabalho desenvolvido e aprovado pelo professor 

Coordenador de Estágio; 

h) Cumprir a carga horária mínima determinada pelo seu colegiado, bem como o 

horário combinado e definido para realizar os estágios. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 



 

 

DO CANCELAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 12. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

 

a) A pedido do estagiário, devidamente justificado, desde que isso não culmine 

em reprovação; 

b) Em decorrência do descumprimento, por parte do estagiário, das condições 

presentes no Termo de Compromisso; 

c) Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, e sem a 

realização de compensação, ou reposição, da carga horária faltada; 

d) Por conclusão ou interrupção do curso; 

e) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de 

apresentação de justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo 

de estágio. 

 

CAPÍTULO VI  

DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 13. O estagiário deverá elaborar relatório referente ao estágio em conformidade 

com as normas acadêmicas em vigência nas Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), seguindo as determinações do curso de graduação ao qual está 

vinculado. 

 

Parágrafo Único: Cabe a cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) as determinações sobre quais fins, meios e atividades serão 

realizadas com os relatórios de estágios. 

 

Art. 14. A avaliação e a atribuição de nota caberão a normatização de cada curso do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração as 

seguintes normativas: 

 

a) A nota mínima não poderá ser inferior a 7,0 (sete vírgula zero); 



 

 

b) O relatório terá que apresentar relação com a área de formação do estudante, 

apresentando em sua estrutura uma descrição ética das atividades realizadas, 

de forma clara e objetiva, fazendo relações com o conhecimento teórico-prático 

adquirido pelo estudante no período de realização do curso de graduação; 

c) Em caso de reprovação no estágio, o estudante terá um prazo pré-determinado 

pelo coordenador de estágio para refazer o estágio, com a juntada de 

documentos novamente; 

d) A avaliação será realizada pelo Supervisor de Estágio, que deverá atribuir uma 

nota em conformidade com os requisitos apresentados por cada curso de 

graduação, pelo Coordenador de Estágio, ou por uma banca selecionada pela 

Coordenação de estágio. Sendo obrigatório a avaliação por parte do 

Supervisor. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15. Os cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

deverão observar as Diretrizes Curriculares Nacionais de seus cursos, bem como as 

demais recomendações dos Comitês e Órgãos reguladores para que possam 

desenvolver seus Regimentos e Regulamentos Internos, desde que observem os 

dispostos nos caputs dos Artigos presentes neste Regimento Interno. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Central de Estágio e 

TCC (CCET) das as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a Pró-

Reitoria Acadêmica 

 

Art. 17. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Superior Universitário (CONSU).  

 

União da Vitória, 02 de março de 2019. 

 

 
 



 

 

Prof. Dr. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 
 
 
 
 

2.11.3 Regimento do Núcleo de Ética e Bioética das Faculdades Integradas do 
Vale do Iguaçu  
 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ÉTICA E BIOÉTICA 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) - NEB -, foi constituído com base na Resolução nº 466 de 12 de outubro 

de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, é um órgão colegiado interdisciplinar, 

deliberativo, consultivo e educativo, vinculado às Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

independente na tomada de decisões, quando no exercício das suas funções. 

 

Art. 2º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem a 

finalidade maior de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 

integridade e dignidade, contribuindo no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos, metodológicos e científicos. 

 

Art. 3º. O Núcleo de Ética e Bioética atenderá à legislação pertinente e reger-se-á 

pelo presente Regimento. 

 

§ 1º. Para fins deste Regimento, define-se como pesquisa a classe de atividades cujo 

objetivo é desenvolver e/ou contribuir para o conhecimento generalizável, através de 

métodos científicos de observação e inferência aceitos. 

§ 2º. Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá 

obedecer às recomendações da Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, e dos documentos citados em seu preâmbulo, bem 

como suas alterações posteriores. 



 

 

§ 3º. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende os 

aspectos éticos e legais pertinentes. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4º. Ao NEB compete: 

 

I - A avaliação ética dos protocolos de pesquisa que envolvam seres humanos, 

respaldado pela Legislação sobre ética em pesquisa vigente. 

a) Cada protocolo de pesquisa será analisado, inicialmente, por pelo menos um dos 

membros do Núcleo, responsável pela apresentação de uma proposta de parecer, 

sendo que o parecer definitivo deverá ser deliberado durante a reunião mensal, por 

todos os presentes e, então assinado por todos e encaminhado ao responsável pelo 

protocolo. 

b) Em situações excepcionais, ponderadas pela Presidência, poderá ser emitido um 

parecer ad hoc. Este parecer será analisado pelo Colegiado na primeira reunião 

ordinária que ocorrer e poderá ser por ele alterado. 

c) Os projetos recebidos pelo Núcleo serão analisados no prazo de até quarenta e 

cinco dias contados da data do protocolo. 

II - Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa; 

III - Manter o projeto, o protocolo e respectivo parecer em arquivo, por cinco anos 

após o término do projeto, à disposição das autoridades competentes; 

IV - Proceder ao acompanhamento dos projetos em curso através dos relatórios 

anuais dos pesquisadores envolvidos; 

V - Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da 

ética na ciência; 

VI - Receber denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam 

alterar o curso normal dos estudos, decidindo pela continuidade, modificação ou 

suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de consentimento; 

VII - Requerer instauração de sindicância junto à autoridade competente, em caso de 

denúncia de irregularidades da natureza ética nas pesquisas e, havendo 



 

 

comprovação, comunicar o fato à Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) e, no que couber, a outras instâncias. 

 

Art. 5º. O NEB poderá recorrer a consultores ad hoc, pertencentes ou não à 

instituição, no caso de haver necessidade de se obterem subsídios técnicos 

específicos sobre algum projeto analisado. 

 

Art. 6º. Considera-se antiética a interrupção da pesquisa já aprovada sem justificativa 

aceita pelo NEB. 

 

Art. 7º. A revisão de cada protocolo culminará no seu enquadramento em uma das 

seg✓✂✄☛✄✁ ☎✆☛✄✎☎✁✂✆✁✂ ✞✄ ✆☎☎✁✞☎ ☎☎✑ ✆✄✁☎✝✓✔✠☎ ✄� ✁✂✂✂ ✂☛✄✑ ✆✖✄✂ ✁✓✂✂☛✄✑ ☎ ✝✄☛✁✆ ✍✂✕✄ 

a) aprovado; 

b) pendente: quando o NEB considera necessária a correção do protocolo 

apresentado, e solicita revisão específica, modificação ou informação relevante, que 

deverá ser atendida em prazo estipulado em norma operacional; 

c) não aprovado; 

 

Parágrafo Único: o início do desenvolvimento do projeto de pesquisa somente se dará 

após a aprovação do NEB. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º. O NEB é órgão colegiado e composto por profissionais das diversas áreas do 

conhecimento, designados pela Reitoria, de acordo com as indicações das 

coordenações de curso.  

 

§ 1º. Os membros do NEB/UNIGUAÇU comporão um colegiado de 15 (quinze) 

professores do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

§ 2º. O mandato dos membros do NEB será de 03 (três) anos, permitida a recondução 

e, a cada ano, em função da necessidade e experiência, poderá ser renovado um 

terço do Núcleo. 



 

 

 

Art. 9º. Haverá no NEB um Coordenador, designado pela Reitoria, com mandato de 

3 (três) anos, permitindo-se a recondução.  

 

Art. 10º. Compete ao Coordenador do NEB: 

 

I - Convocar e presidir as reuniões do Núcleo; 

II - Assinar todos os documentos oficiais emitidos pelo Núcleo; 

III - Distribuir os projetos de pesquisa recebidos para análise e parecer dentre os 

membros do Núcleo; 

IV - Requerer instauração de sindicância junto à Reitoria da Uniguaçu em caso de 

denúncia de irregularidade de natureza ética nas pesquisas e, havendo comprovação, 

comunicar o fato à Reitoria da Uniguaçu para que se tomem as providências 

sugeridas; 

V - Exercer outras atribuições inerentes à sua competência de coordenar todas as 

atividades do Núcleo de Ética e Bioética. 

 

Art. 11. Para apoio e auxílio ao Coordenador do NEB será indicado pela Reitoria o 

Vice-Coordenador, para mesmo mandato do Coordenador, que ficará incumbido de: 

 

I - Auxiliar o Coordenador nas tarefas administrativas; 

II - Substituir o Coordenador nos seus afastamentos e ausências eventuais. 

III - Orientar e assessorar os coordenadores de pesquisa nas questões éticas de 

pesquisa com seres humanos; 

 

Parágrafo Único ✁ Para apoio e auxílio ao Coordenador e ao Vice-Coordenador do 

NEB será indicado pela Reitoria um funcionário que ficará incumbido do recebimento, 

registro, arquivo de todos os projetos apresentados para análise e aprovação, 

assentamentos do Núcleo, expedição e controle da correspondência.  

 

Art. 12. O NEB reunir-se-á na sala de reuniões da IES, ordinariamente, uma vez por 

mês, conforme calendário semestral divulgado para a comunidade acadêmica e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Coordenador ou de, 



 

 

no mínimo, metade dos seus membros, com 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência, observando-se o quórum de 1/3 (um terço) de seus membros para a 

instalação, sendo suas decisões tomadas por maioria simples. 

 

Art. 13. Os pareceres, preservado o caráter confidencial, serão promulgados por 

decisão do NEB e cópias deles enviadas aos autores, ao Orientador do 

trabalho/estudo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo próprio NEB. 

 

Art. 15. O suporte material e financeiro para o funcionamento do Núcleo de Ética e 

Bioética será fornecido pela IES. 

 

Art. 16. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho 

Superior Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

 

2.12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

As atividades complementares e sociais constantes na matriz curricular do 

Curso de Psicologia da IES devem integralizar uma carga horária total de 210 horas, 

sendo 64 horas referentes a atividades sociais e 152 horas de atividades 

complementares. As atividades complementares seguem resolução própria da IES, 

resolução 02/2013 de 25 de fevereiro de 2013 (alterada pela resolução 04/2016), e a 



 

 

atual que é a Resolução nº 010/2019 podendo ser realizadas entre as seguintes 

modalidades:   

a) Monitoria de disciplina: acompanhamento didático-pedagógico de 

disciplina da matriz curricular do Curso de Psicologia, sob orientação e supervisão do 

docente da disciplina, auxiliando o professor na orientação dos alunos e nos trabalhos 

de campo e de biblioteca;  

b) Iniciação científica: execução de pesquisa empírica ou bibliográfica, 

orientada por um docente pesquisador, culminando com a publicação dos resultados 

em eventos científicos ou em revistas da área, com carga horária declarada pelo 

professor orientador;  

c) Cursos de extensão: participação em cursos de extensão que tenham 

afinidade com a área, com certificado declarando a carga horária do respectivo curso;  

d) Disciplinas eletivas: as disciplinas eletivas poderão ser escolhidas pelo 

aluno com a orientação da Coordenação do Curso, para melhor aproveitamento. A 

Coordenação disponibilizará ao longo do curso um elenco de disciplinas optativas 

que, por sua vez, são oferecidas em outros cursos existentes na IES e que tenham 

aproveitamento na formação do acadêmico;  

e) Participação em eventos científicos: participações em congressos, 

seminários, simpósios, colóquios, encontros e outros eventos científicos na área e 

áreas afins, com carga horária e programação declaradas.  

Entre as atividades sociais serão consideradas as seguintes:  

a) Estágios supervisionados complementares: cumprimento de horas 

adicionais nos estágios supervisionados I, II, previstos na matriz curricular do Curso 

Psicologia, com carga horária declarada pelo Supervisor Técnico de Campo e 

autorização da Coordenação do Curso.  

b) Atividades de extensão: participação de atividades sociais e de 

extensão realizadas pela IES, pelo Curso de Psicologia e/ou pelo próprio acadêmico 

com supervisão de profissional da área e autorização da Coordenação do Curso e 

com documentação comprobatória da carga horária e relatório da atividade realizada.  

 
2.12.1 Regimento Interno do Programa de Extensão do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu  
 



 

 

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
 
Art. 1º. O presente Regimento Interno regula o Programa de Extensão do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração a extensão 
universitária como um processo educativo, cultural, científico e de continuidade 
educacional que, articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a 
relação transformadora entre Instituição e os vários setores da sociedade.  
  
Art. 2º. O Programa de Extensão terá como objetivos: 
  

a) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e 

pesquisa, integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como 

as demandas sociais, contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e 

a implementação de concepções práticas do currículo acadêmico, aliado ao 

perfil do egresso ao que tange à produção do conhecimento; 

b) Fomentar projetos de extensão que levam em conta os saberes e fazeres 

populares, garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de 

direitos, respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental, social e do 

conhecimento; 

c) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas 

áreas, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para 

atender as demandas necessárias para a transformação de realidades; 

d) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como 

referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação 

e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

e) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, 

respeitando à igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento social; 

f) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às 

questões levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador da 

realidade. 

 



 

 

§ 1º. A institucionalização do Programa de Extensão deverá atender às necessidades 
locais, regionais, estaduais e nacionais, enfatizando, sempre, as questões 
socioeconômicas, educacionais, ambientais, histórico-culturais e políticas, visando o 
desenvolvimento institucional e social em todos os níveis, estabelecendo mecanismos 
que relacionem os saberes acadêmicos aos saberes populares.  
§ 2º. Os projetos de extensão ligados ao Programa deverão levar em consideração 
as seguintes demandas: 
  

a) Deverá ser direcionado para uma das 4 (quatro) áreas, sendo: projeto de 

extensão acadêmico, projeto de extensão cultural, projeto de extensão 

científico e projeto de extensão de responsabilidade social; 

b) Após direcionamento dentro das áreas, deverá ser modalizado da seguinte 

maneira: curso de extensão; eventos de extensão; projetos de extensão 

continuados; programas especiais/regimes especiais e programas 

permanentes de extensão. 

  
§ 3º. As atividades de extensão podem ser integralizadas no currículo dos cursos de 
graduação e pós-graduação, por meio de atribuição de horas em atividades 
formativas, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais de curso de graduação 
e pós-graduação da Instituição. 
  
CAPÍTULO II 
DA PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
  
Art. 3º. Todos os programas e projetos serão compostos individualmente, ou em 
grupos, aprovados, inicialmente, nos Núcleos Docentes Estruturantes, aprovado em 
colegiado e encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 
Extensão, a qual fará a análise final e aprovação do programa ou projeto. 
  
Art. 4º. Poderão participar dos projetos do Programa de Extensão todos os 
funcionários do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em efetivo exercícios 
e aposentados, discentes de graduação e pós-graduação, regularmente matriculados 
e pessoas da comunidade externa à Uniguaçu. 
  
§ 1º. Cada projeto de extensão, levando em consideração o presente no caput do Art. 
2º, parágrafo segundo, deverá ter um coordenador; 
§ 2º. A coordenação poderá ser exercida simultaneamente em, no máximo, 3 (três) 
projetos em áreas iguais, ou distintas, bem como em modalidades iguais, ou distintas. 



 

 

§ 3º.  A proposta a ser apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à 
Pesquisa e Extensão deverá ter a anuência da coordenação do curso de graduação 
ou pós-graduação em que o docente/propositor do projeto é lotado. 
  
Art. 5º. Os acadêmicos devidamente matriculados e em dia com suas obrigações 
acadêmicas e administrativas poderão participar dos projetos com atividades 
complementares ao ensino e à pesquisa. 
  
Art. 6º. Caberá ao coordenador de projetos de extensão: 
  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Apresentar a proposta de projeto de extensão, dentro das modalidades e áreas 

relacionadas no caput do Art. 2º deste Regimento Interno ao NDE e ao 

Colegiado em que está ligado e na sequência, se aprovado, à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

c) Fazer articulação entre o projeto as demais atividades desenvolvidas na 

comunidade interna e externa, levando em consideração o desenvolvimento 

da sociedade; 

d) Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e demais pessoas 

envolvidas nos projetos; 

e) Desenvolver relatórios de atividades a partir das Planos de Ação do projeto de 

extensão, tendo em vista a organização da documentação de comprovação da 

realização do projeto; 

f) Divulgar os resultados parciais e finais dos projetos em forma de diagnósticos 

para que se possa ter um acompanhamento das atividades e, se necessário, 

a reestruturação do projeto, o que será acompanhado pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

g) Prestar contas, quando for o caso, do custeio das atividades realizadas; 

h) Calendarizar as atividades, organizando prazos e demais demandas 

necessárias às atividades de extensão; 

i) Fomentar publicações que divulguem as atividades dos projetos de extensão. 

  
Art. 7º. O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação pela Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão. 
  



 

 

Art. 8º. Os projetos de extensão deverão se enquadrar, em relação ao tempo de 
execução, nos seguintes parâmetros: 
  

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois meses. 

b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um ano. 

 
Parágrafo Único: Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o prazo de 
longa duração, para que o processo de acompanhamento seja efetivo e eficaz. Sendo 
previsto no tempo de cada um dos parâmetros o tempo para a produção de relatórios 
e demais procedimentos obrigatórios. 
  
Art. 9º. Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de encerramento 
a partir da finalização dos trabalhos realizados, levando em consideração a entrega 
do relatório final, conforme o modelo solicitado no edital de chamada, à Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão. 
  
Art. 10º. O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro da 
atividade, sendo que todas as comprovações de realização das atividades, seja o 
propositor, seja para os participantes, apenas será lavrado após a entrega do relatório 
final à Secretaria, a qual terá um prazo de 72h para analisá-lo, aprová-lo ou não. Após 
aprovação, toda a documentação comprobatória estará à disposição dos 
responsáveis pela atividade. Em caso de reprovação será solicitado ao responsável 
pelas atividades as documentações faltantes. 
  
Art. 11. As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, ouvida a Coordenação do Curso 
ao qual o propositor está vinculado, sendo encaminhado para aprovação em 
colegiado, levando-se em consideração as determinações presentes em Edital de 
chamada de proposições de atividade de forma semestral, ou quando necessário. 
Após aprovação o projeto passa a ser cadastrado e a ser efetivado. A determinação 
dos itens a serem avaliados será proposto pelo edital anual, ou semestral 
dependendo das demandas, de chamada das atividades. 
  
Art. 12. Os relatórios finais dos projetos serão enviados e apresentados à Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, sendo, após aprovação das 
comprovações de realização do projeto, arquivados.  
  
Parágrafo Único: A certificação dos projetos dar-se-á pela carga horária efetivamente 
realizada, sendo expedida a certificação logo após arquivamento dos projetos.  
  



 

 

Art. 13. Os projetos poderão ser reeditados desde que passem pelos trâmites de 
aprovação presentes nos caputs dos Artigos anteriores. 
  
CAPÍTULO III 
DA COMPROVAÇÃO 
  
Art. 14. Todos os projetos em andamento serão apresentados na página da web do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
  
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário 
Vale do Iguaçu. 
  
Art. 16. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no 
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as 
decisões ao contrário. 
  

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 
 

Prof. João Vitor Passuello Smaniotto 
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 
 
 
 
2.12.2 Resolução que regulamenta as Atividade Complementares � Resolução 
nº 010/2019 
 
RESOLUÇÃO nº. 010/2019 

 

✍✝✂✁��✄ ✁☎✂✁✄ a Regulamentação das Atividades Sociais e Complementares dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) e revogação da Resolução 02/2013 ✕✖ 

 

A Reitora do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), no uso das suas 

atribuições legais, em conjunto com o Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro 



 

 

Universitário Vale do Iguaçu, com a Pró-Reitoria Acadêmica e a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão: 

 

REVOLVEM: 

 

Art. 1º. Regulamentar as Atividades Sociais e Complementares a partir da presente 

resolução, a qual tem por objetivo orientar os procedimentos administrativos e 

didáticos, no intuito de facilitar os trâmites para validação das horas correspondentes 

a cada atividade e revogar a Resolução 02/2013. 

 

Art. 2º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), como instituição que visa o 

desenvolvimento pleno de seus acadêmicos como futuros profissionais qualificados, 

objetiva com as atividades sociais e complementares proporcionar uma 

sistematização de conhecimentos, que possam ser incorporados, de forma 

duradoura, à formação dos acadêmicos, incentivando-os a se desenvolverem como 

agentes transformadores da sociedade, reconhecendo os seus espaços enquanto 

estudantes das mais diversas áreas do conhecimento. Hoje, é necessária à atuação 

profissional uma maior compreensão da realidade dos vários grupos sociais, seus 

saberes e suas manifestações culturais. Completando essa formação, ressaltam-se 

as atividades de extensão, que podem promover a aproximação entre docentes, 

discentes e a comunidade externa. Integrando-se ensino e extensão, extrapolam-se 

os limites tradicionais da formação profissional e multiplicam-se os espaços das 

práticas educativas. Essas atividades serão desenvolvidas durante todo o curso até 

o limite estabelecido em cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC), por meio do que 

é previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso (DCN). Ao cumprir as horas 

obrigatórias previstas, cada discente poderá construir em sua formação um 

diferencial, segundo seus desejos ou necessidades.  

 

Art. 3º. Define-se como atividade complementar àquelas que têm o caráter de 

complementação da formação dos estudantes e integram o currículo dos Cursos de 

Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e por isso deverão, sempre, ter 

relação com área de atuação do curso em que os acadêmicos estão regularmente 

matriculados.  



 

 

Art. 4º. Define-se como atividade social àquelas que têm caráter de complementação 

da formação do estudante, visando ações diretas com a comunidade, entidades 

públicas, instituições públicas, terceiro setor e demais demandas sociais, desde que 

todas as ações estejam vinculadas com os conteúdos programáticos dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação dos executores. 

     

Art. 5º. As atividades complementares são definidas em duas categorias: (i) as 

realizadas dentro da Uniguaçu, pelos Cursos e pela própria Instituição, no caráter de: 

Simpósio, Seminário, Fórum, Semana de Curso, Palestras, Defesas de TCC e de 

Dissertações de Mestrado, Desenvolvimento de Produtos, Inovação Tecnológica 

entre outras demandas definidas pelas coordenações de curso e (ii) as realizadas em 

outras Instituições (externamente), tendo o mesmo rol de atividades citadas em (i). 

  

§ 1º. As atividades realizadas na primeira categoria serão automaticamente lançadas 

pela Instituição, não precisando o preenchimento da ficha de validação (a qual está à 

disposição no site). 

§ 2º. Em contrapartida, as atividades realizadas na segunda categoria envolvem 

eventos de caráter presencial e não presencial (EaD) e necessitam de comprovação 

por meio de cópia do certificado, frente e verso, juntamente com a ficha de validação 

a ser protocolada na Secretaria Acadêmica. 

§ 3º. Em relação aos eventos presenciais os acadêmicos deverão tomar cuidado com 

a certificação, pois o mesmo deverá apresentar, além das informações básicas, os 

conteúdos/programação do evento no verso do certificado e número de registro. 

Assim, a cópia a ser anexada na ficha de validação deverá ser de frente e verso.  

§ 4º. Os eventos não presenciais (EaD) deverão seguir o mesmo procedimento em 

relação aos conteúdos/programação e o número de registro. Porém, os certificados 

deverão passar pela coordenação do curso para verificação de relação com a área, 

bem como validade da instituição dentro da área de atuação do futuro profissional. 

Após a validação pela coordenação (com assinatura e carimbo do(a) Coordenador(a) 

basta fazer o protocolo do pedido de validação na secretaria acadêmica da Uniguaçu. 

Art. 6º. Para validação das horas complementares, é necessário que o acadêmico 

protocole cópia do certificado, juntamente com a ficha de validação devidamente 

preenchida, na secretaria acadêmica da Instituição.  



 

 

Parágrafo Único: Para validação das atividades complementares em horas, somente 

será aceito certificados em conformidade com o parágrafo 3º, Art. 5º. Não serão 

aceitas declarações.  

Art. 7º. As atividades sociais, assim como as atividades complementares, deverão ter 

relação com a área de atuação dos acadêmicos e são organizadas de três maneiras: 

 

a) Quando a sociedade propõe, ou entidades sociais, educacionais, 

públicas e sem fins lucrativos: nesse caso é necessário que haja uma 

documentação (ofício, pedido, etc.) que comprove o pedido de realização da 

atividade, o qual deverá ser encaminhado à coordenação dos cursos para 

verificação da relação com área e para validação do pedido. Após a 

verificação e validação, a coordenação do curso tornará público aos 

acadêmicos interessados o desenvolvimento da atividade. No caso do 

desenvolvimento de palestras, cursos e afins é necessário a produção de um 

projeto (modelo no site da Uniguaçu), o qual deverá ser aprovado, assinado 

e carimbado pelo coordenador do curso. Na sequência, o acadêmico deverá 

produzir um relatório (modelo no site da Uniguaçu) das atividades 

desenvolvidas, seguido de fotos. Ainda o acadêmico deverá ter uma 

declaração do local em que a atividade foi realizada. Após toda essa juntada 

de documentação (Cópia do ofício/pedido, projeto, relatório e declaração), 

basta o estudante preencher a ficha de validação e anexar a documentação, 

protocolando na Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

b) Quando o estudante propõe a atividade: o estudante deverá procurar a 

coordenação do curso e apresentar o projeto (modelo no site da Uniguaçu) 

para que este seja aprovado, em conformidade com a área de atuação. Após 

a aprovação do projeto (com a assinatura e carimbo da Coordenação) o 

acadêmico poderá desenvolver as suas atividades. Após a realização das 

atividades é preciso que o estudante peça uma declaração comprovando o 

trabalho desenvolvido. Após toda essa juntada de documentação (Projeto, 

relatório e declaração), basta o estudante preencher a ficha de validação e 

anexar a documentação, protocolando Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

c) Quando a Uniguaçu propõe: o processo de validação é automático, desde 

que o estudante tenha cumprido a atividade.  



 

 

Parágrafo Único: O protocolo de pedidos de validação das horas sociais deverá seguir 

☎ ✁✓✄ ✞✄✑✆✄✞✆ ✄☎ ✞✁☛✖ ✝�✂ ✆✝✁✄✄✆ ✍✂✕✖ 

Art. 8º. Todas as atividades, sejam sociais ou complementares, apenas serão 

computadas se o acadêmico estiver regularmente matriculado na Instituição durante 

a realização das atividades.   

Art. 9º. As atividades, para serem computadas, deverão ser protocoladas na 

Secretaria Acadêmica, no máximo em 1 (um) ano após as suas realizações. 

Art. 10º. Não serão computadas as atividades que foram anteriores ao início do curso. 

Art. 11. Para que os acadêmicos possam acompanhar os trâmites após o protocolo 

de solicitação de avaliação das atividades e integralização das horas, é necessário 

saber que a análise demorará em torno de 96 (noventa e seis) horas úteis, sendo que 

o resultado da aprovação poderá ser verificado pelo sistema RM®. O não 

aparecimento das horas no sistema após esse prazo significa que os documentos 

comprobatórios não estão de acordo com os parâmetros apresentados no Art. 5º e 

seus parágrafos, Art. 6º, Art. 7º e Art. 12. Podendo o acadêmico, após o prazo, 

procurar a Secretaria Acadêmica para esclarecimentos.  

Art. 12. Para efeitos de contabilização das horas mediante processo protocolar, por 

meio da ficha oficial de protocolo, retirado do site 

https://www.uniguacu.edu.br/utilidades/horas-sociais-e-complementares/ ou da 

empresa de reprografia que atende a instituição, os acadêmicos deverão atentar-se 

para o seguinte quadro de referência das atividades.  

 

a) As atividades aqui apresentadas são algumas que poderão ser realizadas, as 

demais que não se apresentam aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu:  

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 

Eventos presenciais como: 

Palestras, Simpósios, Seminários, 

Workshop, Semanas, Atividades 

que envolvam diretamente um 

conteúdo programático do curso, 

 

 

Carga horária 

máxima de 54h ✁ 

 

Certificação 

conforme previsto 

nesta Resolução. 

Se em formato 



 

 

cursos de aperfeiçoamento, cursos 

técnicos na área de atuação, e 

demais eventos que possam ser 

contabilizados por meio de 

aprovação das Pró-Reitorias 

Acadêmica e de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão, 

ouvido a Coordenação dos cursos  

para atividades 

presenciais 

 

40% da carga 

horária, no limite de 

54h,  para 

atividades em EaD 

EaD precisa ser 

aprovado pela 

Coordenação de 

Curso com 

assinatura no 

certificado 

 

Representação discente: 

Representante de turma 

Até 

10h anuais, no 

limite de 40h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Coordenação do 

Curso e relatório 

de atividades 

 

Membro do Conselho Superior 

(CONSU)  

10h anuais, no 

limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e 

relatório de 

atividades 

 

Membro do Conselho de Ensino e 

Pesquisa (CONSEPE) 

10h anuais, no 

limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e 

relatório de 

atividades 

 

Membro da Comissão Própria de 

Avaliação 

10h anuais, no 

limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e 

relatório de 

atividades 

 

 

 

Participação em Grupos de 

Estudos  

 

 

Até  

20h anuais, no 

limite de 40h na 

integralização do 

curso 

 

Declaração do 

Coordenador do 

grupo e relatório 

das atividades 

realizadas, 

aprovado pela 



 

 

Coordenação do 

Grupo 

 

 

 

 

Organizador de Grupos de 

Estudos 

 

 

Até  

30h anuais, no 

limite de 54h na 

integralização do 

curso 

 

Declaração da 

Coordenação do 

curso e relatórios 

das atividades 

aprovado pela 

coordenação 

 

 

 

Participação em Grupos de 

Pesquisa 

25 horas anuais, no 

limite de 50 horas 

na integralização do 

curso 

Declaração do 

Coordenador do 

grupo e relatório 

das atividades 

realizadas, 

aprovado pela 

Coordenação do 

Grupo e pelo 

menos uma 

publicação no ato 

do protocolo 

 

 

 

Monitoria Acadêmica-Científica 

 

 

 

Carga Horária 

Máxima de 54h 

Declaração 

emitida pela Pró-

Reitoria de Pós-

Graduação, 

Iniciação à 

Pesquisa e 

Extensão, mais 

um relatório das 

atividades 

desenvolvidas 



 

 

 

Participação de Comissões 

Julgadoras de atividades inerentes 

ao curso 

 

2h no limite de 10h 

na integralização do 

curso 

 

Declaração da 

atividade 

desenvolvida 

 

Presidente de Comissão 

Organizadora de Eventos dentro 

do curso, ou de atividades que 

divulguem o curso e a Instituição 

 

Limite de até 

10h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Coordenação do 

Curso, ou da 

Instituição em 

que o evento foi 

realizado 

Membro de Comissão 

Organizadora de Eventos dentro 

do curso, ou de atividades que 

divulguem o curso e a Instituição 

 

Limite de até 

8h na integralização 

do curso 

Declaração da 

Coordenação do 

Curso, ou da 

Instituição em 

que o evento foi 

realizado 

 

Desenvolvimento de Produtos na 

área do curso e que divulguem a 

Instituição 

 

Limite de até 

10h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Coordenação do 

Curso, ou da 

Instituição em 

que o evento foi 

realizado 

Integralização de disciplinas de 

Graduação, ou de cursos de 

Aperfeiçoamento, que estejam 

ligadas à área de graduação 

 

Carga horária 

máxima de 54h 

Declaração da 

Secretaria 

Acadêmica e 

cópia do histórico 

 

Curso de língua estrangeira 

Limite de até 

40h ✁ certificação 

em cada língua 

Certificação 

conforme previsto 

nesta Resolução 

 

 

 

 

Declaração da 

Coordenação do 



 

 

Assessoria em atividades da área 

de formação com supervisão de 

professores 

Limite de até  

20h na 

integralização do 

curso 

Curso, ou da 

Instituição em 

que o evento foi 

realizado, mais 

relatório das 

atividades 

realizadas 

Participação em Programas da 

Rádio Uniguaçu  

Até 2h, com limite 

de 10h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Direção da Rádio  

 

 

 

Estágio Extracurricular não 

obrigatório 

 

 

 

Carga horária 

máxima de 54h 

Declaração do 

local de estágio, 

mais relatório de 

estágio com o 

assinatura do 

supervisor com o 

número do 

Conselho da área 

 

 

 

Residência em instituições, 

entidades ou terceiro setor 

 

 

 

Carga horária 

máxima de 54h 

Declaração do 

local de 

residência, mais 

relatório da 

residência, com o 

assinatura do 

supervisor com o 

número do 

Conselho da área 

 

Presidente de Centro Acadêmico 

e/ou de Diretório Acadêmico 

Limite de 20h 

anuais, limitado a 

40h na integralidade 

do curso 

Ata de posse e 

relatório das 

atividades 

desenvolvidas 



 

 

 

Membro de Centro Acadêmico 

e/ou Diretório Acadêmico 

Limite de 15h 

anuais, limitado a 

30h na integralidade 

do curso 

Ata de posse e 

relatório das 

atividades 

desenvolvidas 

 

Assistir às bancas de Trabalho 

Final de Curso na área de 

formação (TCC) 

 

2h por banca no 

limite máximo de 

10h no transcorrer 

do curso 

Lista de 

assinatura 

durante as 

bancas ✁ 

entregue pela 

Coordenação de 

TCC do curso à 

Secretaria 

Acadêmica 

 

Assistir às bancas de Mestrado na 

área de formação 

 

4h por banca no 

limite máximo de 

12h no transcorrer 

do curso 

Declaração 

assinada e 

timbrada pelo 

presidente da 

banca e cópia do 

edital público da 

Banca marcada 

 

Assistir às bancas de Doutorado 

na área de formação 

 

5h por banca no 

limite máximo de 

15h no transcorrer 

do curso 

Declaração 

assinada e 

timbrada pelo 

presidente da 

banca e cópia do 

edital público da 

Banca marcada 

Participação com apresentação de 

trabalho no Encontro de Iniciação 

à Pesquisa (Iniciação Científica) 

da Uniguaçu 

 

20h 

Certificação 

conforme previsto 

nesta Resolução 



 

 

Participação como ouvinte no 

Encontro de Iniciação à Pesquisa 

(Iniciação Científica) da Uniguaçu 

 

10h 

Certificação 

conforme previsto 

nesta Resolução 

 

b) Assim como as Atividades Complementares, as atividades aqui apresentadas 

são algumas que poderão ser realizadas, as demais que não se apresentam 

aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu: 

 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 

Divulgação do curso, quando 

solicitado pela Instituição por 

meio da Coordenação de curso ✁ 

Durante dias úteis 

1h social a cada hora de 

atividade ✁ máximo 10h, 

por atividade. 

Limite máximo de 30h no 

transcorrer do curso. 

 

Assinatura de 

lista de presença 

ao término da 

atividade 

Divulgação do curso, quando 

solicitado pela Instituição por 

meio da Coordenação de curso ✁ 

Durante o final de semana e 

feriados 

2h social a cada hora de 

atividade ✁ máximo 20h, 

por atividade. 

Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso. 

 

Assinatura de 

lista de presença 

no término da 

atividade 

 

 

 

Participação de Projetos de 

Extensão 

 

 

 

Limite máximo de 30h no 

transcorrer do curso 

Declaração de 

participação 

produzida pela 

Secretaria de 

Pós-Graduação, 

Iniciação à 

Pesquisa e 

Extensão, mais 

relatório de 

atividades 



 

 

Desenvolvimento de atividades 

relacionadas à área de 

formação, solicitadas por meio 

de ofício à Instituição 

1h social a cada hora de 

atividade realizada, 

máximo de 20h por 

atividade. 

Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso 

Cópia do ofício, 

declaração de 

desenvolvimento 

da atividade. Se 

a atividade 

passar de 10h 

precisará também 

de relatório das 

atividades.  

Desenvolvimento de projetos 

sociais dentro da área de 

formação (projetos realizados 

pelos próprios acadêmicos) ✁ 

Com aprovação da Coordenação 

do Curso 

1h social a cada hora de 

atividade realizada, 

máximo de 20h por 

atividade. 

Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso 

Cópia do projeto 

aprovado, 

declaração do 

local de 

realização da 

atividade. Se a 

atividade passar 

de 10h precisará 

também de 

relatório das 

atividades. 

Participação em mutirões e 

demais atividades socias 

organizada pelas sociedade civil 

organizada, ou pelos órgãos e 

instituições citadas nesta 

Resolução ✁ desde que a 

Uniguaçu, por meio da 

Coordenação do Curso libere a 

realização da atividade 

 

1h social a cada hora de 

atividade realizada, 

máximo de 20h por 

atividade. 

Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso 

 

Declaração do 

local de 

realização da 

atividade. Se a 

atividade passar 

de 10h precisará 

também de 

relatório das 

atividades. 



 

 

Palestras realizadas com 

temáticas relacionadas à área de 

formação ✁ desde que 

coordenação de curso aprove 

1h social a cada hora de 

atividade, no máximo 5h 

por palestra.  

Limite de 20h no 

transcorrer do curso 

Declaração do 

local, seguido de 

assinatura com 

aprovação da 

coordenação de 

curso 

Participação de Atividades de 

Divulgação da Instituição e do 

curso ✁ durante a semana 

1h social a cada hora de 

atividade ✁ máximo 10h, 

por atividade. 

Limite máximo de 20h no 

transcorrer do curso. 

 

Assinatura de 

lista de presença 

ao término da 

atividade 

Participação de Atividades de 

Divulgação da Instituição e do 

curso ✁ finais de semana e 

feriados 

2h social a cada hora de 

atividade ✁ máximo 20h, 

por atividade. 

Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso. 

 

Assinatura de 

lista de presença 

ao término da 

atividade 

Assessoria para atividades 

dentro da área de formação ✁ 

desde que a Coordenação do 

Curso libere e aprove que seja 

realizada em instituições, órgãos 

e demais locais conveniados à 

Uniguaçu 

1h social a cada hora de 

atividade realizada, 

máximo de 20h por 

atividade. 

Limite máximo de 20h no 

transcorrer do curso 

Declaração do 

local de 

realização da 

atividade. Se a 

atividade passar 

de 10h precisará 

também de 

relatório das 

atividades. 

Membro de Entidades de 

Caridade, beneficente ou de 

representações do terceiro setor, 

desde que aliado ao conteúdo 

programático do curso e 

aprovado pela Coordenação do 

Curso 

 

 

 

Carga horária total 10h 

Declaração da 

Entidade, cópia 

das atas do ano 

corrente com a 

participação do 

interessado e sua 

assinatura e 



 

 

relatório das 

atividades 

desenvolvidas.  

 

Art. 13. As declarações para comprovação deverão ser timbradas, seguidas de 

assinatura e carimbo do responsável, com o número de registro das entidades e 

órgãos que regularizam o exercício da profissão, se for o caso. 

Art. 14. Os ofícios encaminhados deverão ser timbrados, seguidos de assinatura e 

carimbo do responsável.  

Art. 15. As listas de presenças nos eventos terão como responsável o Central do 

Acadêmico, sendo uma lista timbrada e com a assinatura do responsável no dia do 

evento.  

Art. 16. Os relatórios deverão seguir o modelo padrão disponibilizado no site 

www.uniguacu.edu.br, com fotos comprovando a participação, sendo necessário 

que a coordenação do curso assine o relatório.  

Art. 17. Os projetos para realização das atividades deverão seguir o modelo padrão 

disponibilizado no site www.uniguacu.edu.br e deverão ser aprovados pela 

coordenação do curso, com assinatura e carimbo, comprovando a aprovação. 

Art. 18. As atividades oficiais do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

serão notificados por Editais, Comunicados e pelos Coordenadores de Curso. 

Art. 19. Todas as atividades realizadas precisam da aprovação da Pró-Reitoria 

Acadêmica ou da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, 

juntamente da Coordenação dos Cursos.  

Parágrafo Único: Caso não haja aprovação não serão contabilizadas as horas em 

hipótese alguma.  

    Art. 20. A carga horária de cada modalidade de atividade 

para a integralização das horas nos Cursos de Graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu), será a seguinte: 

 

Curso 

Carga 

Horária 

Total 

Atividade 

Complementar 

Limite/hora 

modalidade 

complementar 

Atividade 

Social 



 

 

Administração 180 126 54 54 

Agronomia 280 196 54 84 

Arquitetura e 

Urbanismo 240 168 54 72 

Biomedicina 200 140 54 60 

Ciências 

Contábeis 180 126 54 54 

Direito 160 112 54 48 

EDF - 

Licenciatura 200 140 54 60 

EDF - 

Bacharelado 200 140 54 60 

Enfermagem 200 140 54 60 

Engenharia Civil 200 140 54 60 

Engenharia da 

Produção 200 140 54 60 

Engenharia 

Elétrica 200 140 54 60 

Engenharia 

Mecânica 200 140 54 60 

Farmácia 280 196 54 84 

Fisioterapia 200 140 54 60 

Medicina 

Veterinária 300 220 54 80 

Nutrição 180 126 54 54 

Psicologia 216 152 54 64 

Sistemas de 

Informação 240 168 54 72 

 

    Art. 21. Os pedidos de validação de horas deverão ser 

protocolados na Secretaria Acadêmica, por meio de formulário próprio disponível no 

site www.uniguacu.edu.br.  



 

 

    Art. 22. Os acadêmicos têm até o penúltimo semestre de 

curso para cumprir todas as horas, com o prazo máximo a primeira quinzena de 

agosto de cada ano, não podendo apresentar horas para validação após esse 

prazo. 

Art. 23. Os casos omissos na presente Resolução serão tratados pela Pró-Reitora 

Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo 

Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE).  

    Art. 24. Esta Resolução revoga todas as disposições em 

contrário, bem como revoga a Resolução 02/2013.  

    Art. 25. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua 

data de publicação. 

 

  União da Vitória, 10 de abril de 2019 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

João Vitor Passuello Smaniotto 

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

ANEXO 01: VALIDAÇÃO DAS HORAS COMPLEMENTARES E SOCIAIS  

  

Acadêmico: 
____________________________________________Curso:________________Pe
riodo:______  
  
Validação de atividades Sociais e Complementares                                                                             
Data: ___/____/____.  
  

Atividades Desenvolvidas  CH  Social  Comp

        

        



 

 

        

        

      

      

      

      

 Obs.: Locais de preenchimento em destaque para Coord. ACS; esse formulário só 
terá validade mediante documentos comprovatórios.   
  
_________________________________  
Prof. Ms. Marcos Joaquim Vieira  
Coord. ACS 
  
  
  



 

 

ANEXO 02: RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OU SOCIAIS  
  
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU ✁ UNIGUAÇU  
  
NOME(S) COMPLETO(S)  
  
  
 
  
RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
UNIÃO DA VITÓRIA ✁ PR 2018  
NOME(S) COMPLETO(S)  
 RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  
  
O presente relatório faz parte a proposta de desenvolvimento de horas sociais/horas 
complementares do curso de___________ das Faculdades Integradas do Vale do 
Iguaçu (Uniguaçu).  
Professor Orientador:  
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UNIÃO DA VITÓRIA ✁ PR  
2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO  
  
Consiste na explicação sucinta, porém completa, das razões teóricas e/ou práticas 
que tornam relevante a realização da pesquisa. Explicita a área de conhecimento em 
que se insere a pesquisa a ser realizada (educação escolar, formação de 
professores, história das Normas técnicas: elaboração e apresentação de trabalho 
acadêmico-científico educação, filosofia da educação, tecnologias de informação e 
comunicação, currículo etc.), bem como o assunto escolhido para estudo 
(indisciplina, formação continuada, material didático, em que contexto, com quais 
pessoas, que nível ou série ...).  
   
  
2 JUSTIFICATIVA  
  
Justifica e fundamenta as razões da escolha do assunto, indicando questionamentos 
sobre as práticas e teorias existentes nesse universo, bem como articulando-os às 
necessidades de realização da pesquisa. O autor posiciona-se criticamente frente 
aos princípios e produtos científicos já constituídos na área escolhida para pesquisar, 
indicando as rupturas ou os aperfeiçoamentos ainda necessários, para os quais a 
pesquisa a realizar-se buscará contribuir.  
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3 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE DESENVOLVIDA  
Nome:  
Local:   
Município:  
Profº  Orientador:  
 4  CARACTERÍZAÇÃO DO EVENTO  
4.1 Horário inicio:                     Horário término:                      Total de horas:   
  
4.2 Relato das atividades realizadas:  
  
4.3 Total de pessoas atendidas pelo Projeto:  
  
4.4 Instituições que receberam atendimento:  
  
4.5 Número de encontros realizados no bimestre:  
  
4.4 Fotos:  
  
  
5. AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO E  
ATIVIDADE DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e conclusão)  
  
  
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 
2.13 APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE     

 

A IES programa várias ações de apoio aos discentes do curso de Psicologia, 

como a participação dos alunos do 8° e 10º período nos projetos de extensão do 

Serviço-Escola em Atendimentos de Urgência, Testagem Psicológica e Orientação 

Vocacional. Estes projetos são voltados ao atendimentos a população carente contudo 

consegue auxiliar também o acadêmico e futuro profissional a aprender novas técnicas 

de atuação com o auxílio de um profissional psicólogo em consonância com o estágio 

curricular obrigatório de clínica.   
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Os programas de extensão estão relacionados a todas as atividades que os 

acadêmicos desenvolverem durante o semestre, sendo que os mesmos, de acordo 

com o que for realizado, são revertidos em horas sociais e complementares.  

 

2.13.1 Regimento Interno do Núcleo de Apoio ao Discente do Centro Universitário 
Vale do Iguaçu- UNIGUAÇU ✁ NADU 
 REGIMENTO INTERNO 

DO NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE DA UNIGUAÇU ✁ NADU 
CAPÍTULO I 

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 
Art. 1º. O Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) é um central de apoio 
que tem por premissa acompanhar o discente em conformidade com as diversas 
atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu (Uniguaçu), contribuindo para a melhoria do processo de aprendizagem e a 
interação entre a formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social. 
 
Parágrafo Único: o NADU também fará o acolhimento do ingressante, acompanhando-
o no decorrer do primeiro ano letivo, bem como dos demais em caso de necessidade.  
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 2º. O NADU tem por finalidade, a partir de suas atividades, planejar de forma 
diagnóstica, por meio de intervenções voltadas para o desenvolvimento de 
competências e habilidades no processo de aprendizagem, focando o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, com base no perfil do 
ingressante e do egresso de cada um dos cursos de graduação do Centro Universitário 
Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
 
Parágrafo Único: O NADU deverá manter o diálogo e trabalhar em consonância com 
seguintes órgãos da Instituição: 
 

a) Com o Núcleo de Acessibilidade (NAU) quando necessário fazer adaptações a 

estudantes com necessidades, bem como aprimorar a Instituição para Auxiliar 

na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, tecnológicas-

digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo com as 

normas da ABNT ✁ NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas 

orientações legais de ordem federal; 
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b) Com a Secretaria Acadêmica para que se mantenha informado sobre a 

situação administrativa dos acadêmicos para acompanhá-los e auxiliá-los no 

que for necessário; 

c) Com as Coordenações de Curso, para que possa auxiliá-las e apresentar os 

relatórios sobre os acompanhados dos acadêmicos; 

d) Com a Pró-Reitoria Acadêmica para, traçar objetivos, metas e planos de ações 

para o acompanhamento dos estudantes; 

e) Com o Setor Financeiro, para que possa orientar e apresentar soluções às 

questões financeiras dos acadêmicos; 

f) Com o Núcleo de Planejamento e Orientação do Ensino Superior (NOPESU) 

para desenvolver processos avaliativos e organizacionais ao que tange ao 

ensino, pesquisa e extensão. 

 
CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 
 
Art. 3º. O NADU será composto por professores e funcionários técnico-administrativos, 
mantendo a seguinte composição: 
 

a) Duas (dois) pedagogas(os); 

b) Uma (um) psicopedagoga(o); 

c) Uma (um) psicóloga(o); 

d) Dois técnico-administrativos. 

 
Parágrafo Único: O NADU será coordenado pela Central do Acadêmico, com a 
supervisão direta da Coordenação Acadêmica da Instituição. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 4º. O NADU terá como objetivos: 
 

a) Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação 

anterior, promovendo mecanismos de nivelamento, e recuperação da 

aprendizagem, oferecendo condições para aprendizagens significativas; 
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b) Acompanhar os acadêmicos ao longo da graduação, assistindo-os em suas 

dúvidas e ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e 

cultural essenciais à formação deste futuro profissional, possibilitando-lhe uma 

participação efetiva na melhoria da qualidade de ensino, focando a 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências e habilidades; 

c) Desenvolver mecanismos de acolhimento e acompanhamento do ingresso, a 

partir do perfil do ingresso de cada curso de graduação da Instituição; 

d) Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos alunos, por 

meio do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino; 

e) Identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica, pedagógica ou 

psicopedagógica que interfiram na aprendizagem, por meio de ações de 

aconselhamento, espaços para reflexão e debate e encaminhamento para 

clínicas, se for o caso; 

f) Oferecer um acolhimento especial aos alunos novos, ingressantes por 

processo seletivo ou por transferência viabilizando sua integração ao meio 

universitário; 

g) Incluir os alunos com necessidades educacionais especiais advindas de 

deficiências físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas; 

h) Disponibilizar serviços de orientação profissional e vocacional, através de 

visitas, palestras, oficinas, aplicação e análise de testes vocacionais; 

i) Contribuir com o atendimento e dar encaminhamento para o aluno espectro 

autista. O aluno será atendido em suas necessidades e dificuldades referentes 

a sua vida escolar, à sua aprendizagem e qualidade de relacionamento que 

mantém com seus pares na instituição, no trabalho e na família; 

j) Orientar os alunos concluintes de cursos de graduação para inserção no 

mercado de trabalho por meio de oficinas sobre planejamento de carreira, 

orientações sobre a elaboração do Curriculum Vitae, preparação para 

entrevista de emprego e outras atividades relacionadas às demandas dos 

concluintes; 

k) Colaborar com a manutenção do clima de trabalho institucional, através do 

cultivo da excelência das relações interpessoais;  
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l) Enfatizar a participação discente no processo de autoavaliação institucional 

utilizando seus resultados como forma de articulação do apoio que necessitam; 

m) Fortalecer a interlocução e participação dos discentes com todos os setores da 

Instituição. 

 
CAPÍTULO V 

DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
 
Art. 5°. As orientações e aconselhamentos do NADU visam: 
 

a) Orientação aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo, 

proporcionando o nivelamento e processos de acompanhamento do discente 

nas atividades curriculares; 

b) Acolher e orientar os ingressantes dos cursos de graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu; 

c) Encaminhamento para profissionais e serviços especializados, dependendo da 

situação apresentada; 

d) Orientação relativa às dificuldades de relacionamento interpessoal que 

ofereçam dificuldades de adaptação, motivação e organização na dimensão 

acadêmica e profissional; 

e) Orientação aos encaminhamentos da Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação 

de Curso, Corpo Docente, Coordenação de Estágios e Comissão Própria de 

Avaliação (CPA); 

f) Orientação às demandas relacionadas à profissão e à formação profissional, 

com base no perfil do egresso. 

 
Art. 6º. As orientações consistem em: 
 

a) Apoio Psicológico; 

b) Apoio Pedagógico; 

c) Apoio Psicopedagógico; 

d) Orientação profissional e vocacional; 

e) Orientação acadêmica; 

f) Adaptação curricular em conjunto com o Núcleo de Acessibilidade; 
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g) Processos de nivelamento com base no acompanhamento curricular. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 7°. São atribuições do NADU: 
 

a) Elaborar o Plano de Ação semestral, tendo como base estrutural os diferentes 

programas temáticos de apoio, em consonância com as atividades de cada 

curso de graduação da Instituição; 

b) Realizar reuniões com as Coordenações de Curso e demais setores da 

Instituição, tendo em vista o levantamento de alternativas de solução para 

fragilidades discentes detectadas e as possibilidades de apoio do NADU; 

c) Desenvolver as ações previstas para cada programa temático de apoio no 

Plano Semestral; 

d) Realizar triagem e encaminhamento para as orientações previstas no caput do 

Art. 6º deste Regimento Interno; 

e) Elaborar relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo Núcleo. 

f) Acompanhar os processos de nivelamento e adaptação curricular dos cursos 

de graduação e pós-graduação. 

 
CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO 
 
Art. 8º. O NADU funcionará durante os horários de aula, sendo manhã e noite, para 

que possa atender às demandas apresentadas pela Instituição no período em que os 

acadêmicos estão na Instituição. 

 

Parágrafo único - O docente ou integrante do NADU que identificar a necessidade de 

atendimento psicológico, pedagógico, ou psicopedagógico em sala de aula, ou no 

convívio social de algum acadêmico, deverá buscar a coordenação do NADU para 

preenchimento de uma ficha de identificação de problemática e encaminhamento para 

futura solicitação de comparecimento do ao Núcleo para atendimento. 
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Art. 9º. Os atendimentos realizados pelo NADU visam a promover uma maior 

adequação do discente/docente ao processo pedagógico e psicopedagógico em suas 

vertentes emocionais, de aprendizagem, de ensino e de interação com os demais 

participantes desta relação. 

 

Art. 10º. Os atendimentos serão registrados em formulários específicos (prontuários) 

para essa finalidade, resguardados o sigilo e privacidade das informações prestadas 

pelo corpo docente e discente, especialmente no que se refere às sessões de 

aconselhamento e atendimento individual feitas pelos profissionais de psicologia, 

conforme as normas e resoluções do Profissional; 

 

Art. 11. Ao final de cada semestre letivo, o NADU encaminhará à Pró-Reitoria 

Acadêmica um relatório com a finalidade de sistematizar os dados de atendimento e 

compor documento que relacione, qualitativa e quantitativamente, as atividades 

exercidas pelo NADU e que proponha ações para melhorias na comunidade 

acadêmica.  

 

Art. 12. Caberá aos profissionais que atuam no NADU, a responsabilidade pela 

manutenção do sigilo profissional quanto aos atendimentos e documentação, 

observando-se os seguintes parâmetros:  

 

a) Os relatórios não deverão identificar os atendidos, em respeito ao sigilo das 

sessões, sendo relacionados apenas numericamente e de forma ampla, os 

atendimentos individuais e em grupo; 

b) Os prontuários dos atendidos devem ser guardados em armários fechados e 

trancados, permitido o respectivo acesso somente aos membros do NADU; 

c) É vedado aos discentes, docentes e corpo administrativo, inclusive aos 

membros das Coordenações, a leitura dos prontuários, de maneira a preservar 

a integridade social e moral dos atendidos. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO DO NÚCLEOO DE ACOMPANHAMENTO DO DISCENTE DA 
UNIGUAÇU ✁ NADU 
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Art. 13. A avaliação das ações de apoio desenvolvidas pelo NADU será realizada em 
conjunto com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), visando, sempre, propor ações 
de melhoria para o apoio discente. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 14. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Núcleo de 
Apoio ao Discente da Uniguaçu, ouvindo a Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 
 
Art. 15. O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Superior Universitário (CONSU), revogadas as disposições em contrário. 
 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 
 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

2.13.1 Apoio financeiro   

    
A IES possui políticas institucionais de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos 
discentes por meio de bolsas de estudo e financiamento, com o objetivo de incentivar 
a continuidade dos estudos, visando à inclusão social e neste caso, minimizar as 
dificuldades financeiras encontradas pelos acadêmicos devidamente matriculados. Os 
principais incentivos estão descritos no regulamento da IES.  
  
2.13.1.1 Regulamento do Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e 
Financiamentos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU)  
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS FINANCEIROS, BOLSAS E 
FINANCIAMENTOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 
 

CAPÍTULO I 
DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 
Art. 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando a permanência de 
seus acadêmicos de graduação e pós-graduação, desenvolve práticas de incentivo, 
de criação de bolsas e facilitação de financiamentos estudantis próprios, além de 
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manter os programas governamentais, como Prouni e Fies, por meio de sua 
qualificação frente ao Ministério da Educação (MEC). 
 
Art. 2º. A gestão do Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas de Estudos e de 
Financiamentos ficará a cargo da Central do Acadêmico e do Setor Financeiro, sendo 
o Setor Financeiro o responsável central da gestão, ouvida a Reitoria da Instituição. 
 
Art. 3º. Os objetivos do Programa são: 
 

a) Proporcionar o acesso de estudantes carentes, ou com baixa renda aos cursos 

de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu); 

b) Constituir políticas de inclusão social dentro da Instituição; 

c) Estimular o desenvolvimento pleno de sujeitos transformadores da realidade 

local, regional e nacional; 

d) Ampliar a procura por cursos de graduação e pós-graduação que servirão de 

modificadores da sociedade; 

e) Empreender o conhecimento de forma expansiva e igualitária, levando em 

consideração a formação de um profissional de excelência no mercado; 

f) Incentivar o desenvolvimento pleno dos discentes em todas suas frentes; 

g) Proporcionar a egressos, professores e demais funcionários o desenvolvimento 

pleno e continuado de sua formação; 

h) Manter a saúde financeira da instituição com o ingresso de novos alunos, bem 

como o desenvolvimento pleno conforme previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 
CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 
 

Art. 4º. O Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos, por meio de 
seus gestores, terá as seguintes atribuições: 
 

a) Coordenar e supervisionar a implantação e a operacionalização dos incentivos, 

bolsas e financiamento de que tratam este regulamento; 
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b) Propiciar a articulação com os demais órgãos administrativos e pedagógicos da 

Instituição, podendo requerer informações, propor iniciativas e solicitar 

providências; 

c) Avaliar procedimentos de execução e propor medidas de fiscalização, 

ajustamento e aperfeiçoamento; 

d) Elaborar e submeter à apreciação da Reitoria do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) e aos Mantenedores, para avaliação e aprovação, o 

cronograma de implantação e execução do próprio Programa; 

e) Receber sugestões, críticas e denúncias e dar-lhes encaminhamento 

adequado; 

f) Dar assessoramento técnico e administrativo na implantação, execução, 

acompanhamento e avaliação dos Programas; 

g) Dialogar com os coordenadores de cursos, apresentando o Plano Semestral do 

Programa, sempre os mantendo informados; 

h) Buscar entendimento junto a entidades públicas e privadas objetivando firmar 

convênios e parcerias; 

i) Realizar o exame e avaliação dos processos seletivos dos Programas, 

conforme disciplinado em regulamento próprio e previsto no PDI; 

j) Manter atualizada a lista dos acadêmicos beneficiários dos Programas, por 

meio de acompanhamento contínuo, com produção de relatórios; 

k) Divulgar os incentivos, bolsas e financiamentos presentes no Programa. 

 
CAPÍTULO III 

DAS CATEGORIAS E DEFINIÇÕES 
 

Art. 5º. O programa será divido nas seguintes categorias, considerando as 
abrangências de cada uma delas: 

a) Bolsas de estudos; 

b) Incentivos financeiros:  

c) Financiamentos. 

 Art. 6º. São Bolsas de Estudos da Instituição: 
a) Programa Universidade para Todos (Prouni): Programa do Governo Federal 

que concede bolsas integrais ou parciais de estudo, conforme procedimento 

próprio realizado por meio de legislação específica a qual as Centro 
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Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) se enquadram, tendo, no rol dos seus 

cursos de graduação, bolsas a serem preenchidas ao início de cada ano letivo; 

b) Bolsa Universitária: o acadêmico, semestralmente, poderá se inscrever para 

estagiar na Instituição, tendo o desconto em sua mensalidade relativa às horas 

de estágio, conciliando as teorias aprendidas em sala de aula com a prática 

efetiva nos setores em que desenvolverá suas atividades; 

c) Bolsa Universidade da Prefeitura: em parceria com a Prefeitura Municipal de 

União da Vitória, Paraná, o acadêmico participa de um processo seletivo para 

que possa concorrer a bolsas integrais, parciais, de forma anual, sendo que as 

mensalidades serão pagas pela prefeitura em forma de devolutiva de parte do 

Imposto Sobre Serviços (ISS) pago pela Instituição; 

d) Bolsa Esporte: os acadêmicos que são atletas ranqueados em suas categorias, 

poderão se inscrever para que possam gozar de bolsas parciais durante a 

realização do seu curso; 

e) Bolsa Estágio CIEE: a partir do convênio realizado com a Central de Integração 

Empresa-Escola (CIEE) a instituição encaminha acadêmicos para a realização 

de estágios nas áreas do curso de graduação, ou pós-graduação; 

f) Bolsa de Monitoria: a partir das necessidades dos cursos de graduação e pós-

graduação, por meio de processos próprios de seleção, os acadêmicos 

poderão se inscrever para o Programa de Monitoria Acadêmico-Científica da 

Instituição; 

g) Bolsa de Iniciação Científica: por meio da participação de grupos de estudos, 

nas áreas de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias. 

 
Art. 7º. São Incentivos Financeiros da Instituição: 
 

a) Indicação de aluno: ao indicar pessoas para estudarem na Instituição, os 

acadêmicos a partir do terceiro período de curso, terão 5% (cinco por cento) de 

desconto por indicação, sendo de forma acumulativa até chegar a 100% (cem 

por cento); 

b) Pontualidade: os acadêmicos que pagarem suas mensalidades até dia sete de 

cada mês, terão 10% (dez por cento) de desconto na mensalidade; 
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c) Melhor aluno: os acadêmicos com maiores rendimentos em seus cursos, de 

forma semestral, receberão, descontos na mensalidade em conformidade com 

os parâmetros apresentados pelos gestores do programa; 

d) Desconto Familiar: acadêmicos com parentes em primeiro e segundo graus 

estudando na instituição terão descontos nas mensalidades; 

e) Funcionário e Professores: os funcionários e professores terão descontos nas 

mensalidades para estudarem na Instituição, em conformidade com o 

Regulamento de Capacitação Permanente da Instituição, tanto em cursos de 

graduação, como de pós-graduação; 

f) Programa Siga em Frente: prevê o desconto na mensalidade para formados 

em cursos Técnicos de nível médio nas áreas afins do curso de graduação. 

 
Art. 8º. São Financiamentos da Instituição: 
 

a) Programa de Financiamento Estudantil (FIES): programa do Governo Federal, 

que financia dentro de prazos específicos, as mensalidades do curso, de forma 

parcial ou integral a partir de demandas próprias e regulações específicas do 

próprio Governo Federal, oferecido pela Instituição por manter um ótimo padrão 

de seu IGC; 

b) Mensalidade Flex: é um programa que tem por objetivo facilitar o pagamento 

das mensalidades dos novos acadêmicos, os quais, ao aderirem ao programa, 

poderão parcelar até 50% da sua mensalidade. O estudante pagará durante a 

realização do curso 50% do valor, após formado terá até cinco anos para pagar 

os outros 50%, sem juros. 

c) Programa Estude: prevê a redução de até 50% da semestralidade durante a 

realização do curso. Depois de formado, o acadêmico continuará quitando os 

outros 50% de acordo com o valor atualizado da mensalidade. 

 
CAPÍTULO IV 

DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA 
 
Art. 9º. O Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) visa promover o acesso dos estudantes ao 
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ensino superior e sua manutenção, principalmente daqueles com poucos recursos 

financeiros e de baixa renda.  

 

Art. 10º. Para participação em cada uma das categorias, os acadêmicos deverão 

realizar o processo seletivo vestibular dentro das datas e prazos específicos, serem 

selecionadas e realizarem a matrícula com o devido pagamento desta para que se 

configurem como acadêmicos devidamente vinculados à Instituição e passem a 

frequentar as aulas. 

 

Parágrafo Único: Salvo Prouni e FIES, que são programas do Governo Federal e 

dependem de estabelecimentos legais e processos estabelecidos pelo próprio 

Governo, sendo seguido, pela Instituição os parâmetros, datas e procedimentos em 

conformidade com a legislação vigente para tal fim. 

 

Art. 11. Para inserção em cada categoria do Programa, serão lançados editais próprios 

coordenados e organizados pela Gestão do programa, levando em consideração os 

seguintes requisitos fundamentais: 

 

a) Comprovação de renda bruta familiar per capita, a partir das solicitações 

presentes nos editais, de forma semestral que não ultrapasse a dois salários 

mínimos; 

b) Matrícula no curso em que deseja cursar, efetivada e paga; 

c) Não acumular bolsa, financiamento ou incentivos, exceto o bolsa indicação, que 

pode ser acumulativo. 

 

§ 1º. Os processos para Prouni e Fies não levam em consideração a alíneas deste 

Artigo. 

 

§ 2º. Algumas categorias levarão em consideração seus Editais próprios, não seguindo 

necessariamente o que prevê as alíneas deste Artigo, por serem categorias mais 

específicas. 
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§ 3º. Caso o aluno esteja enquadrado em alguma categoria e se inscreva para seleção 

de bolsa de iniciação científica, em conformidade com as regras próprias da categoria, 

com base no Regulamento Interno do Programa de Iniciação Científica do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), este poderá acumular benefício. 

 

Art. 12. Em caso de reprovação os acadêmicos beneficiados pelo Programa poderão 

perder o benefício, dependendo da categoria e do que está previsto no edital 

específico.  

 

§ 1º. Prouni e Fies seguirão os procedimentos determinados pelo Governo Federal. 

§ 2º. Alunos com até duas dependências não perderão o benefício, salvo decisão da 

Comissão Gestora do Programa. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS NORMAS DAS CATEGORIAS 

 

Art. 13. Para as bolsas de estudo será seguido o que prevê o caput dos Artigos 9º, 10º 

e 11 do presente Regulamento Interno, incluindo os parágrafos.  

 

Art. 14. Para os financiamentos será seguido procedimentos próprios, especificados 

em editais, sendo obrigatório a apresentação de um fiador em conformidade com a 

legislação vigente e em conformidade com as políticas financeiras da Instituição e sua 

mantenedora. 

 

Art. 15. Para os incentivos será seguido procedimentos próprios, especificados em 

editais e levando em consideração o que é previsto no caput dos Artigos 9º, 10º e 11 

do presente Regulamento Interno, incluindo os parágrafos. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Gestão do Programa, 

ouvida a Reitoria da Instituição. 
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Art. 17. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo 

disposições ao contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 
2.13.2 Apoio a participação em eventos 
 
2.13.2.1 Regulamento do Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e  
Externos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU)  

 
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO 

À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 
CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
 
Art. 1º. O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê, em todas as suas frentes, o 
desenvolvimento e a promoção de eventos e atividades de caráter acadêmico-
científico, em conjunto com o Programa de Extensão e com o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e com a Secretaria Acadêmica e a Secretaria de 
Pós-Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
 
Art. 2º. O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem como objetivos: 
 

a) Organizar e promover eventos acadêmico-científicos, como semanas culturais, 

simpósios, cursos, painéis, seminários, entre outros, em conjunto com o 

Programa de Extensão, com o Programa de Expansão Cultural e Preservação 

da Memória Local e Regional; 

b) Realizar eventos que contemplem as áreas: Ciências Sociais e Aplicadas, 

Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências 

Agrárias, para desenvolver projetos integrados ao ensino e a pesquisa de modo 

interdisciplinar, realizadas através de atividades permanentes e/ou 
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temporárias, de caráter educativo, cultural, artístico e/ou científico, 

desenvolvidas através de ações sistematizadas e voltadas a questões 

acadêmicas e sociais relevantes; 

c) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e 

pesquisa, integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como 

as demandas sociais, contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e a 

implementação de concepções práticas do currículo acadêmico, aliado ao perfil 

do egresso ao que tange à produção do conhecimento; 

d) Fomentar eventos acadêmicos que levem em consideração os saberes e 

fazeres populares, garantindo assim os valores democráticos de igualdade e 

de direitos, respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental, social e do 

conhecimento; 

e) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas 

áreas, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para 

atender as demandas necessárias para a transformação de realidades; 

f) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como 

referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação 

e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Difundir saberes, ciência e cultura, respeitando à igualdade, a diversidade, em 

busca do desenvolvimento social; 

h) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às 

questões levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador da 

realidade. 

i) Disciplinar os relacionamentos, na área de Eventos Acadêmicos, entre os 

membros do corpo docente, discente e do corpo técnico-administrativo da 

Instituição; 

j) Contribuir para a integração entre as instâncias administrativas e acadêmicas 

que compõem a estrutura organizacional da Instituição. 

k) Orientar e regulamentar os eventos acadêmico-científicos da Instituição, as 

competências de sua administração e as áreas de interação com as demais 

atividades acadêmicas e órgãos da administração do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu); 
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l) Promover, o estímulo à cultura acadêmico-científica por meio de eventos e 

atividades na própria Instituição e na comunidade externa, buscando parcerias 

com órgãos públicos e privados da região; 

m)  Desenvolver programas, cursos, projetos, eventos e prestação de serviço, 

integradores da Universidade com a comunidade, de cunho educativo, 

científico, tecnológico e artístico-cultural, promovendo a integração entre a 

teoria e prática na formação dos futuros profissionais, capacitados a responder, 

antecipar e criar respostas às questões da sociedade; 

n) Incentivar a produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização 

de ações simultâneas transformadoras entre universidade e sociedade; 

o) Manter comunicação permanente com os outros setores da sociedade e sua 

problemática, numa perspectiva contextualizada; 

p) Promover e ampliar a prática pedagógica com conteúdos interdisciplinares e 

transdisciplinares, onde a relação escola-professor-aluno-sociedade se dá sob 

a forma de intercâmbio, de interação, de influência e de modificação mútua, de 

desafios e de complementaridade; 

q) Estimular aos integrantes da comunidade acadêmica para a vivência social, 

política, profissional, solidária e coparticipativa entre Instituição e a sociedade. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA E ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 

 
Art. 3º. O Programa será gerido pela Coordenação Acadêmica, em conjunto com as 
coordenações dos cursos de Graduação e Pós-Graduação.  
Parágrafo Único: Para cada evento será nomeado uma Comissão Organizadora, 
composta por presidente, secretário e membros. 
 
Art. 4º. São atribuições do Presidente da Comissão Organizadora: 
 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Planejar e coordenar a execução de cursos e eventos acadêmico-científicos e 

de ação comunitária da Instituição, a partir da definição das suas linhas 

prioritárias, com o intuito de promover, em consonância com os objetivos 
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institucionais, a integração dos segmentos da comunidade universitária e desta 

com a comunidade externa; 

c) Apresentar ao Programa o plano de metas e a programação das ações a serem 

desenvolvidas; 

d) Calendarizar os eventos e reuniões do Programa; 

e) Possibilitar condições para a implementação, de forma articulada, dos 

programas, projetos, cursos, demais atividades e ação comunitária; 

f) Planejar, supervisionar e avaliar a execução dos serviços prestados à 

comunidade interna e externa; 

g) Articular-se com os demais membros da Comissão Organizadora na execução 

e avaliação de eventos e demais atividades científico-acadêmicas ou ação 

comunitária; 

h) Assistir aos professores visitantes nacionais e estrangeiros, bem como 

estudantes-convênio, visando à sua integração na comunidade universitária; 

i) Ampliar os canais de comunicação e divulgação com a comunidade interna e 

externa em conformidade com o que prevê o Artigo 12 do Capítulo IV do 

Regulamento Interno do Processo de Comunicação Interna e Externa do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

j) Manter a interlocução com o Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) no sentido de promoção da acessibilidade em todas 

as suas frentes na organização e condução dos eventos e demais atividades 

realizadas pelo Programa; 

k) Promover a interlocução do Programa com a rádio da instituição; 

l) Manter a parceria e a interlocução com a Secretaria Acadêmica para registros 

e certificações dos eventos e atividades. 

m)  Articular parcerias para a realização de eventos e de atividades de extensão e 

de ação comunitária, em conjunto com o Programa de Extensão da Instituição; 

n) Apoiar administrativamente as iniciativas da comunidade interna e externa, no 

planejamento e na execução dos eventos, projetos, cursos e demais atividades 

de natureza acadêmica, cultural e artística; 

o) Propor, organizar e divulgar eventos e atividades em conjunto com o Programa 

de Extensão, com o Programa de Iniciação Científica e com o Programa de 
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Expansão e Preservação da Memória Local do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

p) Exercer todas as demais funções próprias ou correlatas à gestão da 

organização e promoção dos eventos e atividades. 

 
Art. 5º. São funções do Secretário do Programa: 
 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Estar alinhado com o presidente e demais membros da Comissão 

Organizadora auxiliar no processo da realização dos eventos; 

c) Elaborar relatórios e demais documentos relacionados a realização dos 

eventos; 

d) Secretariar as reuniões do programa, assessorando o Presidente da Comissão; 

e) Elaborar relatório parcial e final das atividades desenvolvidas; 

f) Organizar dados e informações que se relacionem, direta ou indiretamente, 

com os eventos a serem desenvolvidos; 

g) Controlar e organizar a participação da comunidade acadêmica, assegurando 

o processo de inscrição nos eventos, bem como as demais atribuições 

inerentes ao evento;  

h) Assegurar a logística e a infraestrutura dos eventos e atividades; 

i) Garantir, em conjunto com a Coordenação Acadêmica da Instituição, a 

certificação dos participantes do evento; 

j) Exercer outras atribuições inerentes à função e concernentes ao bom 

funcionamento dos eventos e demais atividades, que venham a ser delegadas 

pelo Presidente da Comissão, ou que lhe sejam delegadas ou solicitadas pela 

coordenação. 

 
Art. 6º. São funções dos demais membros do programa: 
 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Estar alinhado com o presidente e demais membros da Comissão 

Organizadora;  

c) Auxiliar no processo da realização dos eventos; 
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d) Participar das reuniões referentes à organização e promoção dos eventos e 

atividades; 

e) Assegurar o bom funcionamento dos eventos e demais atividades, durante 

todos os estágios de sua realização; 

f) Flexibilizar suas ações de acordo com as necessidades decorrentes dos 

eventos; 

g) Assegurar o procedimento correto de presença e a verificação da frequência 

dos membros da comunidade acadêmica nos eventos e demais atividades, 

para futura validação e certificação; 

h) Auxiliar o Secretário da Comissão no que tange aos dados referentes a 

participação acadêmica nos eventos e atividades; 

i) Exercer outras atribuições inerentes à função e concernentes ao bom 

funcionamento dos eventos e demais atividades, que venham a ser delegadas 

pelo Presidente da Comissão, pelo Secretário ou que lhe sejam delegadas ou 

solicitadas pela coordenação. 

 
CAPÍTULO III 

DA PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES 
 
Art. 7º. Os eventos e atividades serão calendarizados ao início de cada ano letivo, 
bem como planejados a partir de um Plano de Atividades a ser organizado e 
executado pela equipe responsável e devidamente designado por documentação 
competente expedida pela Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu 
(Uniguaçu). 
 
Parágrafo Único: Na organização e execução dos eventos e atividades será 
respeitada a individualidade e autonomia de cada curso de graduação e pós-
graduação, levando-se em consideração o que é previsto nos Projetos Pedagógicos 
de cada curso. 
  
Art. 8º. Serão eventos e atividades do Programa de Apoio à Realização de Eventos 
Internos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 
  

a) Mostras; 

b) Simpósios; 

c) Seminários; 

d) Cursos; 
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e) Painéis; 

f) Demais eventos e atividades de cunho artístico, cultural e de expansão que se 

encaixem nos objetivos do Programa e estão alinhados aos perfis dos cursos 

de graduação e pós-graduação, ou cursos de extensão. 

  
Parágrafo Único: Cada curso terá a autonomia, a partir de suas Diretrizes, para 
propor ao Programa eventos e atividades que sejam de seu interesse, alinhado aos 
objetivos presentes no caput do Art. 3º e todas suas alíneas. 
  
Art. 9º. Os eventos e atividades apresentadas no caput do Art. 8º e suas alíneas 
serão definidos e caracterizados em conformidade com as demandas da Instituição e 
de seus cursos, podendo ser realizado uma mescla de eventos e atividades, o que 
será definido por meio de documentação própria elaborada pela Equipe do 
Programa, sendo composto por: 

a) Projeto do evento ou atividade; 

b) Relatório do evento ou atividade; 

c) Avaliação do evento ou atividade. 

 
Art. 10º. Estão entre as atividades realizadas pelo Programa os simpósios 
respectivos de cada uma das 4 (quatro) áreas, sendo eles: 
 

a) Semana de Tecnologia da Uniguaçu (SemTec), compreendendo a área de 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; 

b) Simpósio da Saúde, compreendendo a área de Ciências da Saúde; 

c) Simpósio das Agrárias, compreendendo a área de Ciências Agrárias; 

d) Simpósio das Ciências Sociais, compreendendo a área de Ciências Sociais e 

Aplicadas. 

 
Parágrafo Único: Os simpósios realizar-se-ão em contraturno, servindo às horas 
complementares previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos.   
 

CAPÍTULO IV 
DAS CERTIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES 

  
Art. 10. A certificação, ou validação, dos eventos e atividades será realizada por 
meio do cumprimento do que se apresenta no Art. 9º e suas alíneas e apresentado à 
Coordenação Acadêmica da Instituição, com posterior encaminhamento à Secretaria 
Acadêmica para devida certificação, ou validação. 
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Parágrafo Único: O prazo para realização do processo de certificação, ou validação, 
será expedido pela Secretaria Acadêmica em conformidade com seus regulamentos 
e demandas internas. 
 

CAPÍTULO V 
DOS INCENTIVOS E VALORES 

 
Art. 12. Os eventos internos terão o apoio financeiro da Instituição, bem como 
logístico, para a realização de eventos, desde que seja seguido o que se prevê no 
caput dos Artigos 7º, 8º, 9º e 10º e suas alíneas, do presente Regulamento. 
 
Parágrafo Único: O Projeto com os valores a serem destinados ao evento deverão 
ser entregues à Coordenação Acadêmica nos prazos estipulados por editais 
próprios. 
 
Art. 13. A Comissão Organizadora de cada evento poderá fazer pedidos de subsídios 
financeiros ao Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos (ISPAE) em conformidade 
com as demandas do Instituto e documentação própria. 
 
Art. 14. A Comissão Organizadora de cada evento poderá solicitar apoio financeiro 
às agências de Fomento, como CNPq, CAPES, Fundação Araucária, entre outras, 
seja públicas ou privadas, a qualquer momento, sendo de responsabilidade da 
Comissão os trâmites necessários. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 15. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e julgados 
pela Coordenação do Programa, ouvida a Reitoria do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu (Uniguaçu). 
 
Art. 16. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de aprovação 
pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo as 
disposições ao contrário. 
 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 
 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 
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2.13.3 Apoio pedagógico ao discente  

 

Os processos de apoio pedagógico aos discentes iniciam-se em sala de aula. A 

percepção do professor, aliado ao trabalho dos coordenadores, é base para o apoio 

pedagógico do acadêmico. Por meio desta identificação e interação, os discentes que 

apresentarem algum tipo de problema relacionado à aprendizagem, comunicação, 

conduta ou sociabilização serão encaminhados, em um primeiro momento, para a 

coordenação do curso. De posse das informações pertinentes, os coordenadores 

avaliam os fatos e discutem com a coordenação pedagógica os procedimentos a 

serem adotados.  

 

2.13.4 Acompanhamento psicopedagógico  

 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a Coordenação 

Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de Apoio ao 

Acadêmico, criado para aprimorar as condições pedagógicas e psicológicas que 

interferem diretamente no ensino e aprendizagem. O CAA tem por finalidade 

assessorar alunos no que diz respeito à melhoria da ação pedagógica e relacional.

 Em parceria com Coordenação acadêmica e pedagógica tem por finalidade 

apoiar as Coordenações de cursos na orientação pedagógica dos docentes e 

promover a capacitação docente continuada, auxiliando para uma melhor qualidade 

no ensino-aprendizagem.   

O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao 

Acadêmico (CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável pelo 

CAA, recebe orientações ou é encaminhado ao profissional competente, de acordo 

com a necessidade. O objetivo é proporcionar aos acadêmicos da IES, um espaço 

terapêutico para orientação, clarificação de entendimento e busca de possíveis 

soluções às situações de conflito que, naquele momento, possam interferir no 

processo de aprendizagem. O CAA foi criado em 24 de abril de 2002, com o objetivo 

de atender, orientar e encaminhar os acadêmicos com algum conflito comprometedor 

do processo de aprendizagem, aos setores de competência dos profissionais que 

compõe o quadro de docentes desta instituição. Os atendimentos e orientações 
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prestados aos acadêmicos não implicam em soluções diretas e imediatas para os 

problemas apresentados, podendo gerar reencaminhamentos a profissionais 

competentes para os casos específicos. Os acadêmicos são atendidos nas 

dependências da instituição de ensino, em horários pré-determinados, agendados 

com a Coordenação Acadêmica em entrevistas individuais. Estas entrevistas são 

realizadas de segunda-feira a sexta-feira em horários pré determinados e num 

segundo momento, os acadêmicos são encaminhados para o atendimento 

psicológico, médico, nutricional, advocatício e pedagógico.  

 

2.13.5 Mecanismos de nivelamento  
 

Desde o primeiro semestre do Curso de Psicologia são oferecidos cursos de 

extensão para nivelamento quando observado dificuldades com os alunos com 

objetivo de aparar discrepâncias oriundas do ensino médio. Os cursos de nivelamento 

são oferecidos sempre que novas turmas sejam formadas para os semestres letivos. 

Adicionalmente, a coordenação do curso, com o apoio da direção da IES, oferece 

cursos de extensão com base nas avaliações realizadas nas reuniões de colegiado 

sobre o andamento do Curso ou a partir das necessidades expressadas pelos 

acadêmicos junto à coordenação ou do corpo docente. Nas atividades culturais, como 

a Semana Acadêmica (Semana que comemora o dia do profissional), Semana da 

Saúde e o Encontro de Iniciação Científica, são oferecidos cursos de curta duração 

direcionados para a complementação do conteúdo e o estímulo à pesquisa. Ainda, 

segundo a disponibilidade, o corpo docente ministra atividades extraordinárias 

abordando temas específicos relacionados às disciplinas.  

 

2.13.6 Acompanhamento de egressos  
 

O curso de Psicologia possui uma turma de egressos. Para acompanhamento 

dos mesmos, a IES possui um cadastro em que são atualizados os dados deles, 

periodicamente, permitindo o contato para um acompanhamento adequado do mesmo 

e levantamento do perfil sócio-econômico-profissional estabelecido após a formatura. 

Este cadastro permite a reorientação dos aspectos acadêmicos que se mostrarem 
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desajustados à formação de um profissional atualizado e participante do espaço 

ocupacional da enfermagem.  

Além desse instrumento oficial da IES, o colegiado do curso mantém contatos 

informais com os alunos egressos, uma vez que muitos deles atuam nas instituições 

da região que são parceiras nos projetos sociais e conveniadas como campos de 

estágio dos atuais alunos. Ainda são convidados a participar dos eventos que o curso 

promove como feiras, semanas acadêmicas, workshops, minicursos, por meio de 

correspondência eletrônica.  

O acompanhamento dos egressos é um instrumento que possibilita uma 

contínua avaliação da instituição, através do desempenho profissional dos ex-alunos, 

podendo contribuir para reorganização do processo ensino/aprendizagem, 

considerando elementos da realidade externa à instituição que apenas o diplomado 

está em condições de perceber, visto que passa a atuar e experimentar as 

consequências dos aspectos vivenciados durante sua graduação.   

O acompanhamento de egressos tem por objetivo:  

a) Avaliar  o  desempenho  da  instituição 

 pelo  acompanhamento  do  

desenvolvimento profissional dos ex-alunos;  

b) Manter registros atualizados de alunos egressos;  

c) Promover intercâmbio entre ex-alunos;  

d) Promover  a  realização  de  atividades 

 extracurriculares  (estágios  e  /ou  

participação em projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico-profissional, 

como complemento à sua formação prática, e que, pela própria natureza do mundo 

moderno, estão em constante aperfeiçoamento e palestras direcionadas a 

profissionais formados pela  

Instituição;  

e) Valorizar egressos que se destacam nas atividades 

profissionais;  

f) Identificar junto às empresas seus critérios de seleção e 

contratação dando  

ênfase às capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma.  
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g) Incentivar a integração de ex-alunos com a Instituição.  

 

2.13.6.1 Regimento do Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu  
 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Art. 1º. O Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu) será conduzido pela Central do Acadêmico, supervisionado pela 

Pró-Reitoria Acadêmica, sendo o presente Regimento o documento norteador das 

atividades do Programa. 

 

Art. 2º. O Programa de Acompanhamento de Egressos é a égide da política 

institucional de acompanhamento de egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

e visa acompanhar os egressos de todos os cursos de graduação e pós-graduação, 

após sua conclusão, compreendendo atividades que permitam: 

 

a) Verificar se o perfil apresentado pelo egresso atende os objetivos propostos 

pelo curso de graduação e pós-graduação; 

b) Acompanhar o itinerário profissional dos egressos durante os seus primeiros 

anos de atuação profissional, verificando as principais dificuldades encontradas 

por eles e propor ações e programas que possam contribuir para a sua inserção 

no mercado de trabalho, bem como o seu retorno à instituição para dar 

continuidade aos estudos; 

c) Oportunizar aos egressos a participação nas atividades desenvolvidas pela 

Instituição, contribuindo, constantemente, para o aprimoramento na atualização 

profissional e acadêmica; 

d) Propiciar encontros e seminários de egressos para promoção do 

desenvolvimento social e regional em todos os âmbitos de atuação dos cursos 

oferecidos pela Instituição; 
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e) Usar meios tecnológicos para a criação e aperfeiçoamento de indicadores que 

apontem fragilidades no processo de aprendizagem dos cursos em que os 

egressos se formaram, trabalhando com planos de ação para a transformação 

em potencialidades; 

f) Informar as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos, contribuindo 

para a avaliação e consolidação do perfil do profissional formado pelas Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 3º. O egresso poderá atuar em projetos de extensão, pesquisa e outras atividades 

promovidas pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando, sempre, 

processos inovadores e de construção atualizada do conhecimento. 

  

§ 1º. O egresso terá, mediante comprovação de sua formação na Instituição, incentivos 

próprios a serem desenvolvidos por cada curso, ou de forma global pela Central do 

Acadêmico, para que possa participar de ações, cursos, pós-graduações e novas 

graduações na Instituição. 

  

§ 2º. Os egressos poderão ser convidados para participarem como monitores 

voluntários ou não, em estágios, pesquisas e demais processos que promovam o 

desenvolvimento contínuo do curso. 

  

Art. 4º. O Programa de Acompanhamento do Egresso deverá levar em consideração 

o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, tendo como ponto 

de partida o grau de compatibilidade da sua formação com as necessidades sociais e 

do mundo do trabalho. 

 

Art. 5º. O Programa de Acompanhamento do Egresso desenvolverá uma análise 

constante sobre as expectativas sobre à formação profissional continuada, 

apresentando, sempre, um rol de possibilidades de formação. 

 
CAPÍTULO II 

SOBRE AS FUNÇÕES DO PROGRAMA 
DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 
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Art. 6º. O Programa de Acompanhamento do Egresso está vinculado diretamente à 

Central do Acadêmico, às Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

e à Coordenação Acadêmica e Coordenação de Cursos. Assim, será responsabilidade 

do Programa: 

  

a) Manter atualizado os cadastros dos egressos, bem como o contato constante 

com os campos de trabalho em que os ex-alunos atuam, alimentando os dados 

para cada coordenação de curso, de forma periódica. 

b) Propor avaliações, e autoavaliações, aos egressos por meio de plataformas 

digitais; 

c) Assessorar as coordenações de cursos sobre práticas e atividades ligadas aos 

egressos; 

d) Divulgar, periodicamente, a inserção dos egressos no mercado de trabalho; 

e) Propiciar momentos para que os egressos possam participar de Seminários, 

Semanas, Debates e demais atividades acadêmicas como forma de incentivo 

aos ingressantes dos cursos e demais estudantes; 

d) Organizar e disponibilizar formulários digitais para os egressos participarem, 

via site, da construção e melhoria constante da instituição e de seus cursos; 

e) Realizar visitas nos campos de trabalhos em que os egressos estão locados, 

visando a realização de parcerias e convênios; 

f) Apresentar às coordenações de cursos Planos de Ação específicos para o 

desenvolvimento do trabalho contínuo de acompanhamento, bem como 

relatórios de todas as atividades desenvolvidas; 

g) Elaborar relatórios semestrais das atividades e apresentá-las à Coordenação 

Acadêmica e coordenações de cursos; 

h) Desenvolver um banco de dados referente a informações sobre oportunidades 

de emprego e qualificação profissional aos egressos devidamente cadastrados 

no Programa; 

i) Desenvolver todas as atividades em consonância com os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) e o perfil dos egressos neles contido; 

j) Propiciar informações, aos coordenadores de curso e egressos, sobre a 

continuidade da formação dos egressos. 
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TÍTULO I 
FUNÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO 

  
Art. 7º. Cabe aos Coordenadores de Curso o processo de interlocução constante com 

o Programa de Acompanhamento de Egressos e com a Central do Acadêmico, no 

sentido de manterem-se informados e atualizados. 

 

Parágrafo Único: Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de cada curso terão como 

obrigação a discussão de assuntos pertinentes ao acompanhamento dos egressos em 

suas reuniões e verificação permanente da política de acompanhamento nos Projetos 

Pedagógicos de Cursos, levando em consideração os perfis dos egressos 

apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos. 

 

CAPÍTULO III 
DO ACOMPANHAMENTO E COLETA DE DADOS 

  
Art. 8º. O cadastramento dos estudantes deverá acontecer no último período de curso, 

com a coleta de informações necessárias para o processo de acompanhamento, 

sendo o coordenador do curso o responsável pela organização da coleta em conjunto 

com a Central do Acadêmico. 

 

Art. 9º. Todos os dados coletados serão alocados em formulários próprios que serão 

analisados e estudados pelos interessados, propiciando, de forma contínua, o 

aprimoramento do processo de acompanhamento do egresso. 

  

Art. 10º. O Programa de Acompanhamento deverá desenvolver várias formas de 

coleta de dados, bem como formas de contactar os egressos, utilizando, inclusive, 

centrais de telemarketing. 

 

Art. 11. Serão disponibilizados formulários próprios aos egressos que visitem o site, 

ou redes sociais, para que possam apresentar sugestões ou avaliar a instituição.  
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Art. 12. O Programa de Acompanhamento de Egressos visará a formação de uma 

associação de egressos, com o intuito de propiciar atividades integradoras de sua área 

profissional.  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

Programa de Acompanhamento de Egressos e pela Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 

  
Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião 
do Conselho Superior Universitário (CONSU) revogando disposições em contrário. 
 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 
 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

  

2.13.7 Núcleo de acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU)  
 
O Núcleo de Acessibilidade do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU) é 

composto por uma equipe multidisciplinar que 

trabalha para remoção de barreiras físicas, 

arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por 

meio de atendimento educacional especializado 

a estudantes com necessidades especiais, 

sejam elas:  

  

físicas, visual e auditiva, transtornos globais de desenvolvimento e aprendizagem, bem 

como altas habilidades, sugerindo procedimentos educacionais diferenciados para o 

ensinoaprendizagem e processos avaliativos.  

 

2.13.7.1 Atividades e áreas abrangidas   

a) Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um 

serviço, de  
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caráter complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino regular, 

voltado para a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, considerando as suas 

necessidades específicas de forma a promover acesso, participação e interação nas 

atividades acadêmicas. Esse atendimento perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades do ensino, dando garantias e direito à educação de todos os estudantes 

a educação regular.  

b) Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos 

docentes da IES quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais.  

c) Assessoria:  assessoria  permanente  aos  colegiados  de 

 cursos  para  o  

desenvolvimento de atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, adaptações 

curriculares para o atendimento aos estudantes com necessidades especiais.  

d) Libras e braile: formação continuada a docentes e estudantes em Libras 

e Braile. Desenvolvimento e utilização de softwares para a leitura de textos em braile. 

Incorporação da disciplina de libras nos cursos de graduação. Disponibilização de um 

profissional de Libras para eventos dos colegiados e institucionais.  

e) Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos 

estacionamentos da IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os espaços da 

IES.  

f) Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de 

acesso a  

todas as áreas da IES, por meio de rampas, elevadores e auxílio de pessoal 

capacitado.  

 

2.13.7.2 Áreas de Atuação do Núcleo  

 

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento dos alunos 

com necessidades especiais de locomoção, fazendo o acompanhamento periódico do 

desenvolvimento do estudante.  
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Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam o 

ensinoaprendizagem, promovendo ações que deem condições de acessibilidade e 

permanência nos estudos. Sendo dividida em:  

a) Atendimento Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de 

Psicológicos e Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das 

dificuldades de aprendizagem, transtornos globais de desenvolvimento entre outros, 

atuando na orientação individual, grupal, familiar e no apoio pedagógico aos 

professores e coordenadores de curso.  

b) Adaptação curricular: subsidia o processo de aprendizagem dos 

acadêmicos ingressantes que apresentarem dificuldades de aprendizagem e/ou 

defasagem de aprendizagem, retomando conceitos, métodos e procedimentos 

fundamentais para o desenvolvimento do estudante ao longo do seu processo de 

formação dentro e fora da IES.  

c) Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e 

deficiência auditiva e visual.  

d) Área visual: proporciona apoio pedagógico e recursos adaptados aos 

deficientes visuais, cegos e baixa visão. Também dará apoio aos professores e 

coordenadores de cursos quando necessário.  

e) Área auditiva: oferece apoio de interprete em Libras em sala de aula 

aos alunos  

surdos, bem como desenvolve cursos de formação em Libras para professores, 

coordenadores de curso e alunos.  

   

Coordenação  

  

Profa. Tânia Mara Ruivo - Fisioterapeuta  

  

Equipe  

  
Profa. Larissa Yagnes ✁ Engenheira Civil  
Prof. Atilio Augustinho Matozzo ✁ Linguista   
Profa. Paula Vaccari ✁ Arquiteta e Urbanista  
Profa. Marta Borges Maia ✁ Psicopedagoga  
Profa. Guidie Elleine Nedochetko Rucinski ✁ Psicóloga  
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Profa. Marly Terezinha Della Latta ✁ Enfermeira  
Profa. Denise Delonzek  ✁ Pedagoga   
Prof. João Estevão Sebben ✁ Representante dos Coordenadores de Curso   
Profa. Mirian Olbertz-Pedagoga especialista em Libras 
 
 
 

2.13.7.2 Regimento do Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu (NAU) 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 

LDO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (NAU) 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU) está 

subordinado à Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

§ 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), por meio do NAU fortalece o 

comprometimento com o processo de inclusão social, preocupa-se em proporcionar 

acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e à pessoa com 

deficiência, que apresente completo ou parcial comprometimento de suas capacidades motoras, 

visuais, auditivas, cognitivas ou quaisquer outras que necessitem de auxílio na busca por 

condições igualitárias. 

 

§ 2º. Todos devem ter equidade de oportunidades na construção do conhecimento, 

relacionamento e direito à cidadania, com acesso aos cursos de graduação ou pós-graduação 

oferecidos pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Art. 2º - O NAU tem por objetivo avaliar, orientar, verificar e providenciar o processo de 

inclusão, permanência, acessibilidade das pessoas com necessidades especiais nas dependências 

da Instituição. 

 

Parágrafo Único: São objetivos específicos do NAU: 

 

I � Reforçar a política de acessibilidade universal, inclusão e permanência das pessoas com 

deficiências nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com base nas orientações 

legais previstas na ordem federal e nas demandas legais em vigor; 

II � Auxiliar na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, tecnológicas-

digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo com as normas da ABNT � 

NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas orientações legais de ordem federal; 

III � Promover ações que favoreçam a redução de desigualdades sociais, discriminação de 

pessoas e manifestação de preconceito, facilitando o convívio com a diferença e a diversidade; 

IV � Realizar cursos periódicos de formação para docentes para o desenvolvimento de 

adaptação curricular e adaptação avaliativa e para colaboradores para que realizem o 

atendimento adequado; 

V � Desenvolver cursos periódicos para discentes, pais e membros da comunidade, levando em 

consideração o desenvolvimento da inclusão e acessibilidade; 

VI � Garantir a fomentação de aquisição de tecnologias assistivas e comunicação alternativa; 

VII � Apoiar e orientar a comunidade sobre a inclusão e acessibilidade, verificando a demanda 

relacionada ao processo educativo inclusivo e atividades laborais; 

VIII � Garantir a segurança e a integridade física das pessoas deficientes. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 4º. O desenvolvimento das ações do NAU será realizado pela Equipe que compõe o Núcleo, 

bem como parceiros que poderão ser agregados à equipe, contando com o apoio da Pró-Reitoria 

Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

§ 1º. O NAU contará com a colaboração de todos os segmentos da IES, de forma 

transdisciplinar, fortalecendo o compromisso e reforçando o princípio da igualdade. 

§ 2º. O NAU será formado por um(a) coordenador(a) e demais profissionais habilitados na área 

de acessibilidade. 

 

CAPÍTULO III 
DA COORDENAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5°. A Coordenação, a administração e organização do NAU serão desenvolvidas por uma 

Equipe designada pela Pró-Reitoria Acadêmica da Uniguaçu, desde que os membros tenham 

relação ou desenvolvam atividades relacionadas à acessibilidade. O(a) Coordenador(a) do 

Núcleo responderá por ele em todas as instâncias da IES, reportando as atividades realizadas à 

Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Art. 6º. O NAU contará com um conselho consultivo formado por representantes docentes, 

discentes e da comunidade, bem como com parceiros do Núcleo, os quais deverão ter 

conhecimento, vivência e habilidades voltadas à acessibilidade. 



319  
  

 

 

Art. 7º - Compete à Coordenação do Núcleo: 

 

I � Coordenar, administrar e organizar as atividades desenvolvidas no NAU; 

II � Convocar e presidir as reuniões do NAU; 

III � Apresentar o relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo Núcleo à Pró-Reitoria 

Acadêmica da IES; 

IV � Entregar a cada início de ano letivo o Plano anual de atividades do NAU à Pró-Reitoria 

Acadêmica da IES: 

V � Executar e fazer executar as resoluções e as decisões do NAU, levando em consideração as 

leis em vigência, no que dizem respeito à sua competência; 

VI � Resolver ad referendum todas as questões da competência do Núcleo, ou que por sua 

urgência careçam de pronta solução; 

VII � Diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o NAU tenha a infraestrutura 

que melhor atenda às necessidades dos estudantes, professores e comunidade acadêmica; 

VIII � Opinar e deliberar sobre outras matérias que forem atribuídas, bem como sobre casos 

omissos que se situem na esfera de sua competência. 

 

Art. 8º. Compete aos membros do NAU: 

 

I � Realizar e acompanhar todas as atividades do Núcleo; 

II � Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades desenvolvidas; 
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III � Elaborar o Plano anual de atividades do Núcleo; 

III � Representar o NAU nas ações/eventos internos ou externos; 

IV � Propor e realizar atividades de formação para o grupo administrativo/gestor e acadêmico 

da IES; 

V � Verificar as necessidades educacionais relacionadas ao material didático-pedagógico e 

recursos de acessibilidade indispensáveis aos acadêmicos e/ou funcionários da Uniguaçu, 

negociando junto à Diretoria sua aquisição; 

VI � Realizar visitas sistemáticas às instalações da Instituição, a fim de observar a estruturação 

física de acordo com a norma técnica da ABNT NBR 9050:2004, apontando parâmetros a serem 

adaptados nos projetos, construções, instalações, edificações, mobiliários espaços e 

equipamentos urbanos; 

VII � Promover campanhas educativas na Semana da Acessibilidade e do Dia Mundial da Luta 

da Pessoa com Deficiência a partir de parcerias com Instituições e com projetos de extensão que 

trabalhem com este fim; 

VIII � Divulgar as atividades desenvolvidas à comunidade interna e externa através de veículo 

reconhecido, jornais, sites e redes sociais; 

IX � Participar de congressos, encontros, seminários, simpósios e outros eventos científicos 

representando o NAU; 

X � Elaborar junto material educativo sobre acessibilidade; 

XI � Indicar os membros do Conselho Consultivo, anualmente, de acordo com o planejamento 

do NAU; 

XII � Apoiar as atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão que seguem esta linha de 

trabalho; 

XIII � Orientar, sempre que solicitado, questões relacionadas à acessibilidade em eventos 

promovidos pela Uniguaçu. 



321  
  

 

 

Art. 9º. Compete ao Conselho Consultivo: 

 

I � Conhecer e sugerir as ações do plano anual do NAU; 

II � Opinar sobre a incorporação de novos projetos e alterações programáticas; 

III � Participar, sempre que convocado pelo Coordenador do NAU, das reuniões de 

planejamento e deliberação das atividades. 

 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 10º. Será realizada reunião ordinária mensal com os membros do NAU. 

Parágrafo único: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador do 
NAU quando houver a necessidade. 

 

Art. 11 � As reuniões dos membros do NAU com o Conselho Consultivo serão realizadas 
bimestralmente nas dependências do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 12 � Serão desenvolvidas ações previstas no plano anual de atividades do Núcleo. 

 

Art. 13 � Serão realizadas atividades indissociáveis de fomento, implantação e consolidação de 
políticas inclusivas nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) para docentes e 
funcionários técnico-administrativos e estudantes com deficiência física, sensorial e intelectual. 

 

Art. 14 � As funções do NAU serão desempenhadas através de parcerias com os diversos setores 
da IES, podendo estabelecer ações conjuntas com instituições da sociedade civil organizada 
voltadas às ações de inclusão, acessibilidade. 
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Art. 15 � O NAU solicitará aos Coordenadores de Curso o encaminhamento dos estudantes com 
mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e com deficiência, a cada início do semestre 
letivo e em casos especiais ao longo do semestre. 

 

 

 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 16 � A avaliação do Núcleo de Acessibilidade estará incorporada ao processo de 

autoavaliação institucional, organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo NAU e pela 

Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior 

Universitário (CONSU), revogando disposições em contrário 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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2.14 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE 

PSICOLOGIA  

 

Em atendimento a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010, que consolida disposições sobre indicadores 

de qualidade e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ✁ ENADE o curso 

de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu, participou pela primeira vez da 

avaliação no ano de 2018 com seus alunos ingressantes e concluintes.  

Ainda não obtivemos os resultados desta avaliação contudo, a nota obtida no 

reconhecimento do curso foi igual a 4, o que demonstra grande produtividade até o 

momento.  

 
 

Na IES, a cultura da avaliação interna é bastante sólida e se concretiza nas seguintes 
ações:  

a) Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), com finalidade 

principal de (re) elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua 

concepção e fundamentos, atualizar periodicamente o projeto pedagógico do 

curso e conduzir os trabalhos de reestruturação curricular.  

b) Análise dos planos de ensino do corpo docente, a fim de avaliar a 

articulação  

entre o Projeto Político Pedagógico do Curso e a ação docente;  
c) Construção,  juntamente  com  os  professores,  de  um 

 instrumento  de  

acompanhamento das aulas, a partir de parâmetros previamente discutidos, de forma 
que eles possam participar da avaliação da sua própria prática de trabalho;  

d) Acompanhamento do desempenho dos alunos, identificando 

pontos nesse  

desempenho que precisam ser melhorados e que precisam ser discutidos com o corpo 
docente;  

e) Acompanhamento da qualidade dos recursos didáticos 

disponíveis, observando sua variedade, sua adequação ao número de alunos 

e aos objetivos e conteúdos curriculares da proposta pedagógica;  
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f) Reuniões em data agendada em calendário letivo, com o corpo 

docente, para estudo teórico e discussão de questões práticas;  

g) Reunião periódica com participação de representantes do corpo 

discente para avaliação e replanejamento do projeto pedagógico do curso. 

Apesar de, em princípio, parecer uma forma subjetiva e pouco eficiente, este 

contato pessoal é uma forma de identificar e melhorar processos, condições 

de salas de aula, entre outros. Aliado às outras, esta ferramenta ajudará a 

verificar se as expectativas dos alunos em relação ao curso estão sendo 

atendidas.  

h) Auto avaliação Institucional da IES, de acordo com a Lei do 

SINAES, identificando os pontos de deficiência institucional, e posterior 

elaboração de proposta para melhoria nesses pontos. A avaliação é realizada 

de três formas: *Avaliação Institucional (AI) Discente e de *Funcionários e 

críticas provenientes da *Ouvidoria. A discente será aplicada a todos os alunos, 

que respondem a questionário eletrônico abordando temas acadêmicos e 

gerais e é aplicado através do portal da IES, em que o aluno utiliza seu login 

individual o que torna as informações confidenciais e permite que temas 

apresentados como falhos sejam tratados impessoalmente. A avaliação 

aplicada junto aos Funcionários, docentes e líderes de setor foi implantada 

como requisito do PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários) e avalia o 

Desempenho do funcionário e serve de subsídio para gerenciar a progressão 

ou promoção funcional. Os produtos das auto avaliações fornecerão subsídios 

ao Colegiado e ao NDE para apreciação e discussão de propostas e ações 

para sanar as deficiências.  

i) Avaliação Externa que considera o desempenho do Curso em 

relação ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e critérios 

do MEC. Essa avaliação se dá, também, com a análise dos resultados do 

ENADE com o compromisso de reestruturação do PPC a partir de indicações 

contidas nos mesmos.  

 
2.15 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ✁ TICS ✁ NO 
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  
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A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de materiais 

didáticos aos alunos através do portal RM. O acesso ao portal do professor e do 

aluno é feito através de login e senhas individuais. O aluno também tem acesso a 

informações acadêmicas e financeiras através desse portal. O professor pode, 

também, agendar recursos audiovisuais, laboratórios e outros espaços da IES, 

informando antecipadamente quais atividades serão realizadas e quais os materiais 

necessários para a atividade proposta. Assim, é possível realizar adequadamente as 

atividades de ensino-aprendizagem necessárias ao desenvolvimento do currículo.  

 
2.15.1 Regulamento Interno do Núcleo de Tecnologia da Informação do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu   

REGULAMENTO INTERNO 
DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
 
Art. 1º. O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) organiza-se com estrutura e 
método de funcionamento que preservem a unidade de suas funções junto às Centro 
Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração o processo de 
ensino, pesquisa e extensão, assegurando a plena utilização de seus recursos 
materiais e humanos, por meio da tecnologia de informação. 
Art. 2°. O Núcleo de Tecnologia da Informação é o órgão responsável pela 
coordenação dos laboratórios de informática, laboratórios de consulta e Internet, tendo 
um Coordenador designado pelo Diretor Geral da Instituição. 
 
Art. 3°- São objetivos do ao NTI: 
 

a) Desenvolver e normatizar procedimentos para o uso dos laboratórios que são 

de sua competência, bem como demais espaços em que se faça necessário o 

uso de recursos tecnológicos, de acordo com as premissas presentes nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e pós-graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

b) Manter as rotinas de manutenção, realizando avaliações periódicas das 

demandas e serviços; 
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c) Garantir o conforto, a segurança e o apoio técnico necessários ao 

desenvolvimento das aulas, pesquisas e demais demandas a serem realizadas 

nos espaços de responsabilidade do NTI; 

d) Disponibilizar os recursos e tecnologias da informação adequadas, conforme 

normatização presente nas leis em vigor, principalmente ao que tange aos 

direitos de software e hardware; 

e) Oferecer cursos de formação na área de tecnologia aos docentes, discentes e 

técnicos-administrativos como medida de desenvolvimento tecnológico e 

informatizacional; 

f) Fomentar e ampliar, continuadamente, os recursos inovadores que promovam 

a diferenciação entre as atividades de praxe; 

g) Assegurar, plenamente, todas as atividades em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, buscando o pleno desenvolvimento da 

Instituição e de seus cursos; 

h) Possibilitar, amplamente, o desenvolvimento das atividades de todos setores e 

órgãos da Instituição ao que tange à execução de suas atividades cotidianas 

ou eventuais; 

i) Promover a acessibilidade de comunicação entre todos os setores, órgãos, 

acadêmicos, professores e comunidade externa; 

j) Apresentar um Plano semestral de segurança informacional, juntamente com 

um plano de contingência que garanta estabilidade funcional por 24 (vinte e 

quatro) horas diárias em todos os dias da semana; 

k) Propiciar o acesso dos docentes, discentes e setores ao portal específico para 

os fins documentais e demais demandas acadêmicas-administrativas. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUAS 
FUNÇÕES 

 
Art. 4º. O NTI, como um setor estruturado e mantido pelas Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), em conformidade com as demandas apresentadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), integrado aos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

de graduação e pós-graduação, ao que tange o desenvolvimento e aprimoramento 
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tecnológico inovador, será composto por um Coordenador, analistas de sistemas, 

técnicos-administrativos, estagiários e monitores, quando for o caso. 

 

Art. 5º. São funções do Coordenador de NTI: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Gerir o setor conforme as prerrogativas legais em vigor, valorizando o 

desenvolvimento sustentável dos setores e órgãos da Instituição, promovendo 

a gestão dos membros do setor de forma inteligente e eficaz; 

c) Promover processos de inclusão digital e tecnológica, visando a integração e 

garantindo processos de aprendizagem e interação; 

d) Desenvolver as normativas de funcionamento dos espaços de responsabilidade 

do NTI e das demandas tecnológicas necessárias; 

e) Construir e manter rotinas de manutenção preventiva, em primeira instância, 

mas também as manutenções corretivas, quando necessário; 

f) Desenvolver um Plano de Ação e Execução das atividades no NTI em 

conformidade com os calendários acadêmico e administrativo; 

g) Pesquisar e propor novas tecnologias de informação em todos os seus âmbitos; 

h) Dar suporte aos setores, coordenadores de curso e demais órgãos ao que se 

refere à tecnologia da informação, bem como demais demandas direcionadas 

ao NTI; 

i) Promover ações de inovações tecnológicas na Instituição, promovendo o que 

se prevê no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico dos cursos de graduação e pós-graduação; 

j) Representar a Instituição em eventos relativos às políticas de desenvolvimento 

presentes no PDI; 

k) Realizar reuniões semanais do setor para a discussão da pauta semanal de 

trabalho; 

l) Propor e desenvolver eventos de integração tecnológica e de inovação em 

parceria com o Setor de Recursos Humanos e coordenações de cursos, 

visando a integralização do Programa de Capacitação Permanente do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 
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Art. 6º. São funções do analista de sistemas: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar o Coordenador no desempenho de suas funções; 

c) Implementar processos de utilização e ampliação dos programas institucionais 

de finalidade acadêmica e administrativa; 

d) Assegurar o funcionamento pleno das redes de dados e demais tecnologias de 

informação e comunicação; 

e) Analisar o desenvolvimento tecnológico da Instituição em consonância com o 

PDI e os PPCs dos cursos de graduação e pós-graduação; 

f) Implantar sistemas, serviços e equipamentos conforme a legislação vigente e 

as demandas necessárias; 

g) Organizar o Plano de Aprimoramento e Ampliação dos equipamentos de 

hardware e software; 

h) Controlar o uso da rede de internet de acordo com as políticas da Instituição; 

i) Auxiliar docentes, discentes e setores no acesso ao portal e demais serviços 

específicos ligados à página da Instituição; 

j) Garantir a atualização periódica dos softwares em consonância com a 

legalidade e o uso de licenças padrões de cada sistema operacional. 

 

Art. 7º. São funções dos técnicos-administrativos: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar o Coordenador e o analista de sistemas no desempenho de suas 

funções; 

c) Realizar o atendimento aos acadêmicos, professores, setores, órgãos e demais 

pessoas que necessitem do setor de NTI; 

d) Manter e zelar a documentação do NTI: agendas, cronogramas, execuções de 

manutenção, relatórios, estatísticas e demais documentos pertinentes ao setor; 

e) Executar a manutenção necessárias em equipamentos; 

f) Controlar o uso de equipamentos, empréstimos e demais utilizações que 

demandem de cuidados; 
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g) Manter o funcionamento dos programas e equipamentos tecnológicos e o 

controle da sua disponibilidade. 

  

Art. 8°. As funções dos estagiários e monitores: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar os demais membros do setor no desenvolvimento de suas atividades; 

c) Aprimorar o conhecimento técnico a ser desenvolvimento durante o 

estágio/monitoria; 

d) Manter e zelar pelo bom uso dos equipamentos de responsabilidade do NTI; 

e) Conciliar os conhecimentos apreendidos com os trabalhos desenvolvidos 

dentro do setor. 

  
CAPÍTULO III 

DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 
 
Art. 9º. Serão tratados como laboratórios os espaços destinados ao processo de 

ensino, pesquisa e extensão, que visem o desenvolvimento tecnológico de forma 

eficaz e que promovam a inovação de forma simples e agregadora. 

 

Art. 10º. Os laboratórios de informática estão destinados ao desenvolvimento pleno da 

aprendizagem, em todas suas vertentes, visando a inclusão, a integração e relação 

com os processos de ensino, pesquisa e extensão, focalizando os seguintes objetivos: 

 

a) Prover a formação de pessoas habilitadas ao exercício profissional; ao ensino, 

a pesquisa e extensão em informática com a supervisão de um professor; 

b) Promover o desenvolvimento da pesquisa aplicada à área de informática 

demais áreas afins; 

c) Integrar-se com a comunidade universitária nas atividades de ensino e 

pesquisa que lhe são inerentes; 

d) Propiciar condições de plena integração dos benefícios da informática e das 

potencialidades das modernas redes de comunicação de dados ao processo 

de ensino da Instituição; 
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e) Dar apoio à formação avançada ao que tange à aprendizagem; 

f) Disponibilizar ao Corpo Discente do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) equipamentos de informática que possam auxiliar na realização de 

trabalhos acadêmicos; 

g) Fornecer meios informatizados para o ensino de disciplinas usando os recursos 

da informática; 

h) Auxiliar nas atividades de pesquisa, oferecendo o acesso à rede internacional 

de computadores; 

i) Beneficiar as atividades de extensão com os recursos da computação. 

 

Parágrafo Único: O Coordenador do NTI, atendendo pedidos formalizados pela 

Reitoria e coordenações de cursos, ou ainda por iniciativa própria nos limites de sua 

autonomia, poderá determinar exclusividade de um laboratório de informática a 

determinado curso mediante a necessidade de algum software ou equipamento 

específico da utilização do curso em questão, ou das necessidades especiais 

apresentadas por algum discente, nas conformidades legais e das previsões presentes 

no Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 11. Os laboratórios de informática funcionarão no decorrer das aulas do período 

matutino e noturno, sempre com acompanhamento e supervisão do professor, 

podendo ser utilizado no período vespertino, desde que ocorra o agendamento para 

tal fim. 

 

Art. 12. Os dirigentes do NTI se reservam o direito de bloquear o acesso a arquivos e 

páginas que exponham a rede em riscos de segurança, bem como comprometam o 

desempenho dos equipamentos de informática, ou infrinjam os direitos legais previstos 

em nas normatizações presentes no Marco Civil da Internet, Lei N° 12.965/14. 

 

Art. 13. Os laboratórios de consulta são destinados para o desenvolvimento pleno e 

eficaz do aprendizado, oferecendo aos usuários possibilidades de utilização dos 

recursos básicos, diferentes do que se apresenta no laboratório de informática, pois a 

utilização está focada em atividades rápidas e de fácil demanda. 

 



331  
  

 

Parágrafo Único: Os laboratórios e computadores destinados à consulta deverão estar 

sempre à disposição dos alunos e funcionarão durante o período de funcionamento da 

Instituição, com os softwares básicos de edição de texto, imagem e busca na Internet 

devidamente instalados e com registros e licenças em dia, conforme previsto na 

legislação em vigor. 

 

Art. 14. Os demais espaços do NTI são considerados os locais de estoque e reserva 

de materiais, contendo uma sala em cada um dos prédios da Instituição, servindo 

como local de orientação, suporte e atendimento a docentes, discentes, técnicos-

administrativos e demais pessoas interessadas nos recursos geridos pelo NTI. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 

 
Art. 15. As normas gerais para utilização dos laboratórios de informática e de consulta 

são: 

 

a) É proibido comer, beber e fumar dentro das salas dos laboratórios de 

informática e de consulta; 

b) É vedada aos professores e acadêmicos a instalação de qualquer software nos 

computadores das salas dos laboratórios de informática sem a devida 

autorização do NTIs; 

c) Só é permitido o acesso às salas dos laboratórios de informática aos discentes 

regularmente matriculados; 

d) Quaisquer atividades extras que envolvam diretamente os laboratórios de 

informática devem ser agendados previamente, exceto os laboratórios e 

computadores destinados à consulta; 

e) Todo o aluno, devidamente matriculado, tem o direito a utilização da Internet 

mediante o horário em que o laboratório estiver livre ou durante a aula quando 

o professor assim permitir; 

f) É permitido a utilização dos laboratórios de consulta por parte da comunidade 

externa desde que solicitada ao NTI e acompanhada de um de seus membros; 
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g) Os laboratórios terão um controle de entrada e saída dos alunos, sendo que no 

horário marcado, o usuário será responsabilizado por quaisquer danos aos 

recursos tecnológicos. 

 

Parágrafo Único: Os computadores destinados aos acadêmicos possuem um 

dispositivo que ao ser reiniciado, retorna toda à configuração original, desta forma, 

todos os programas instalados, documentos, arquivos salvos, vírus e demais 

programas maliciosos serão removidos automaticamente. Para isto foi criado a 

unidade T: destinada ao armazenamento de arquivos que não sofrem esta limpeza 

automática. 

 

Art. 16. As normas gerais para utilização da Internet são, levando em consideração o 

Marco Civil da Internet, Lei N° 12.965/14: 

 

a) O uso da internet é restrito somente ao acesso de fins acadêmicos e de 

pesquisa; 

b)  É proibido o uso para quaisquer outros fins; 

c) As reservas para a utilização como sendo atividades extras, devem ser feitas 

com antecedência e diretamente no NTI, por meio de formulário próprio; 

d) O acesso a páginas de redes sociais digitais, mensagens instantâneas e/ou de 

relacionamento, que não sejam de aspecto acadêmico é permitido, porém não 

priorizado, podendo ser bloqueado a pedido da Reitoria ou a critério da 

Coordenação do NTI. 

 

Art. 17. O não cumprimento destas normas implicará em penalidades a serem 

aplicadas ao responsável, em conformidade com o Regimento Interno da Instituição, 

podendo ser aplicado, também, em casos mais graves, a legislação civil vigente para 

esse fim. 

 

 
CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS MULTIMEIOS E DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
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Art. 18. Os recursos Multimeios são responsáveis por auxiliar e facilitar a condução 

das aulas, por meio da socialização mais clara dos conteúdos preparados pelos 

professores, bem como a apresentação de trabalhos das mais diversas instâncias, 

categorias e abrangências, objetivando favorecer o aprendizado através do uso de 

recursos audiovisuais. 

 

Art. 19. Os Recursos Multimeios fazem parte da estrutura do Núcleo da Tecnologia da 

Informação que é responsável pelos recursos tecnológicos, do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 20. Os Recursos Multimeios poderão ser solicitados pelos professores, 

coordenadores de curso e funcionários em geral, mediante agendamento em 

programa específico para tal fim. 

 

Art. 21. Os responsáveis por disponibilizar os recursos Multimeios solicitados, são os 

funcionários ou estagiários do Núcleo de Tecnologia da Informação nomeados pelos 

responsáveis no intervalo estabelecido. 

 

Art. 22. O Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação ou o Coordenador do 

setor ao qual o recurso faz parte, poderá determinar exclusividade de algum multimeio 

a um curso qualquer, mediante critérios por ele estabelecidos, ou mediante 

necessidade especial, previsto pelo Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu. 

 

Art. 23. Os recursos de Multimeios serão utilizados como mecanismos da Tecnologia 

da Informação e Comunicação, buscando o desenvolvimento pleno da aprendizagem 

em todas as suas vertentes, promovendo inclusão e acessibilidade em todas as suas 

frentes. 

CAPÍTULO VI 
DAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMEIOS E 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
  
Art. 24. As normas para utilização dos Recursos Multimeios são: 
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a) Os Recursos apenas serão preparados para a atividade no horário de 

funcionamento das aulas na Instituição, ou a qualquer momento quando for 

necessário e estiver em agenda; 

b) As solicitações dos recursos ou agendas, poderão ser efetuadas com 

antecedência máxima de 24 (vinte e quatro) horas, através do sistema de 

agendamento automatizado, que se encontra na página da Instituição junto ao 

Portal do Professor; salvo o recurso de data show que poderá ser reservado 

até 2 (duas) horas antes do uso, desde que disponível; 

c) Quando um recurso for danificado a ponto de que impossibilite sua utilização 

após ter sido agendado, não será possível a substituição, salvo quando outro 

recurso similar estiver disponível. 

d) Os funcionários ou estagiários/monitores do NTI nomeados responsáveis no 

intervalo da agenda, deverão disponibilizar o recurso antes do início da aula; 

e) Os responsáveis pelos Recursos Multimeios não se comprometem a 

disponibilizar antes do início da aula, um recurso que não foi agendado com 

antecedência e somente o fará, caso haja recurso similar disponível, ouvida a 

Coordenação Acadêmica; 

f) Em caso de um recurso danificado, deverá ser comunicado imediatamente ao 

responsável, para que este registre a ocorrência e retire o recurso danificado 

da agenda e o encaminhe para manutenção; 

g) Os responsáveis pela entrega do multimeios não poderão deixar o setor para 

atendimento dos usuários dos recursos em horários de maior fluxo que 

compreendem 30 (trinta) minutos antes e 30 (trinta) minutos depois do início e 

do término das aulas, salvo quando houver mais de um responsável no 

momento. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E DEMAIS SERVIÇOS ON-LINE 

 
Art. 25. O Objetivo do Portal do Aluno é informar e interagir com as atividades 
acadêmicas desenvolvidas pela instituição e professores. Sendo que seu menu 
principal disponibiliza as seguintes opções: 
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a) Quadro de aviso; 

b) Dados pessoais; 

c) Cursos da Instituição; 

d) Histórico; 

e) Movimentação acadêmica; 

f) Notas de avaliações; 

g) Faltas; 

h) Entrega de trabalhos; 

i) Frequência diária; 

j) Quadro de horários; 

k) Período de matrícula; 

l) Matrícula Online 

m) Ocorrências 

n) Solicitações 

o) Matriz Curricular 

p) Plano de aula 

q) Documentos obrigatórios. 

 
§ 1º. O acesso é feito através da página institucional no endereço 
www.uniguacu.edu.br em SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como 
PORTAL DO ALUNO ✁ GRADUAÇÃO. 
§ 2º. Por padrão, é utilizado o número do R.A. (Registro Acadêmico) como login, 
seguido da senha de primeiro acesso (número do telefone da instituição + @). 
§ 3º. No primeiro acesso ao portal do aluno, é solicitada a alteração da senha para 
uma nova senha de escolha do acadêmico. 
 
Art. 26. O portal do aluno de pós-graduação contém informações referentes às 
atividades acadêmicas de Pós-Graduação, conforme o seguinte menu: 
 

a) Dados acadêmicos; 

b) Dados pessoais; 

c) Financeiro; 

d) Conteúdo dos professores; 

e) Opção para troca de senha. 
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Parágrafo Único: o acesso é feito através da página institucional no endereço 

www.uniguacu.edu.br em SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como 

PORTAL DO ALUNO ✁ PÓS GRADUAÇÃO. 

 

Art. 27. Alunos, professores e funcionários da Uniguaçu que estão regularmente 

cadastrados junto ao NTI podem acessar o e-mail institucional através de um 

identificador de usuário (login) e senha. Para facilitar a memorização e agrupamento 

destes identificadores, foram criadas padronizações que identificam a categoria do 

usuário pelas primeiras 4 (quatro) letras, seguidas do primeiro nome. Quando 

existem dois nomes iguais na mesma categoria, o identificador do usuário é definido 

pelo nome seguido do último sobrenome. 

 

§ 1º. A senha de qualquer categoria do usuário é criada automaticamente com os 4 

últimos dígitos do login seguido do ano em que foi criado. No primeiro acesso a troca 

de senha é obrigatória. A senha deve conter 6 dígitos e destes, no mínimo dois 

numéricos. 

§ 2º. A redefinição de senha poderá ser feita em qualquer sala de multimeios onde 

estão presentes os funcionários do NTI. 

§ 3º. O acesso às rotinas administrativas só pode ser configurado pelo administrador 

de TI e Analista de Sistemas. 

§ 4º. O e-✑✆✂✝ ✂✄✁☛✂☛✓☎✂☎✄✆✝ ✄✁☛✂ ✞✂✁�☎✄✁✡✄✝ �✆✁✆ ✓☛✂✝✂�✆✔✠☎ ✆☛✁✆✡�✁ ✞☎ ✝✂✄✁ ✍✂✄✂✑✆✂✝✕

disponível no endereço www.uniguacu.edu.br. 

 

Art. 28. O conteúdo dos professores pode ser acessado de qualquer lugar com 

acesso à internet pelo site do Google Classroom® (Sala de Aula) que é 

disponibilizada a partir de uma parceria entre a Instituição e o Google®, ou pelo E-

mail institucional. Esta ferramenta permite a comunicação dos professores com os 

alunos e suas turmas e também o compartilhamento de materiais e tarefas. 

 

Art. 29. A Biblioteca online permite ao acadêmico e ao professor acessar o sistema 

de gestão da biblioteca. Através deste sistema pode-se efetuar reserva de livros, 

renovações de empréstimos, busca de títulos, entre outros, desde que em 
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conformidade com o Regulamento Interno da Biblioteca e a Lei nº 9.610, de 1998 

regula os direitos autorais. 

 

CAPÍTULO VII 

DA AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Art. 30. Compete ao NTI manter o processo de aquisição, atualização e manutenção 

dos recursos tecnológicos a partir das necessidades a serem apresentadas e 

comprovadas pelos setores e órgãos competentes. 

Parágrafo Único: Os procedimentos de aquisição, atualização e manutenção deverão 

ser aprovados pela Reitoria da Instituição, ouvido a Coordenação do NTI, referente a 

real necessidade do procedimento. 

 

Art. 31. O processo de manutenção dos recursos tecnológicos deverá ser permanente, 

efetivo e preditivo sempre que possível. 

 

Art. 32. Toda a aquisição de equipamento computacional e informacional deve incluir 

a aquisição da licença do software básico apropriado para o seu uso, salvo softwares 

livres. 

 

Parágrafo Único: As licenças permanentes de software adquiridas deverão ser 

obrigatoriamente registradas como rege a letra da lei em vigor. 

 

Art. 33. As instalações de softwares nos equipamentos computacionais da Instituição 

somente serão autorizadas mediante registro e arquivamento da licença de uso no 

sistema centralizado do NTI. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento precisa acontecer com os softwares livres. 

 

Art. 34. A aquisição de recursos tecnológicos seguirá este procedimento: 

 

a) Preenchimento de formulário específico, on-line, para este fim, por parte do 

responsável pelo setor, ou órgão; 
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b) Análise e aval da Reitoria, ouvido a Coordenação do NTI e levando em 

consideração o que é previsto no PDI, em conformidade com dotações 

orçamentárias para a compra de recursos; 

c) Após aprovação, ou recusa, encaminhamento ao NTI, em caso de aprovação 

segue o processo de cotação de preço; 

d) Cotação realizada é encaminhado o pedido ao setor de compras para 

efetivação da compra. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 35. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do NTI, ouvida a Reitoria. 

 

Art. 36. O presente Regulamento Interno entre em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo 

disposições ao contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

2.16 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO 

APRENDIZAGEM  

 

O aproveitamento é expresso em notas, demonstradas em grau numérico de 

zero (0,0) a dez (10,0). De acordo com as normas da IES, as avaliações devem 

respeitar, em linhas gerais, o disposto no regimento institucional (a seguir relacionado). 

Além disso, para cada disciplina devem ser realizadas, no mínimo, duas avaliações 

dentro do bimestre, que irão compor a média bimestral. A quantidade de avaliações 

(duas no mínimo) e o valor dos pesos atribuídos a essas avaliações ficam a critério do 

respectivo docente, que os define quando da elaboração do Plano de Ensino da 

disciplina, o qual deve ser aprovado pelo Colegiado de Curso em reuniões realizadas 

antes do início do semestre letivo, e acompanhado no decorrer do semestre.  
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2.16.1 Recorte do Regimento Escolar das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu  
 
Art. 52O - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e aproveitamento.  

Art. 53O - A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida apenas 

aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas não previstas em lei.  

Art. 54O - O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo 

do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares.  

Art. 55O - As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da disciplina, 

poderão compreender:  

I - provas práticas, escritas, gráficas, orais, seminários e arguições;  

II - trabalhos práticos, inclusive extraclasse;  

III - pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e 

controle do professor;  

IV - relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes;  

V- elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa;  

VI - outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada 

disciplina.  

§ 1º - Será obrigatória a atribuição de notas bimestrais.  

§ 2º - Será assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o direito de 

requerer a revisão de provas, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 

divulgação da nota da respectiva prova.  

§ 3º - Poderá ser concedida segunda chamada ao aluno que, não tendo comparecido 

às provas ou demais verificações de aprendizagem, com exceção do exame final, 

comprove impedimento legal, motivo de doença, atestado médico ou motivo de força 

maior devidamente comprovado e venha requerê-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis a 

contar da data de sua realização.  

§ 4º - As provas de segunda chamada de provas bimestrais serão realizadas no final 

de cada semestre letivo, sendo o conteúdo das mesmas abrangendo toda matéria 

lecionada durante aquele semestre.  

Art. 56O - As notas bimestrais e de exame final serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez), 

sendo que para as notas bimestrais é permitida apenas a fração de 0,5 (meio) ponto.  
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Art. 57O - Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em qualquer 

disciplina, média das notas bimestrais igual ou superior a 7 (sete) e frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares.  

Art. 58O - Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, 

média semestral igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete) e frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares.  

Art. 59O - Quando o aluno realizar exame final, a média de aprovação resultante da 

média aritmética entre a nota dessa prova e a média das notas bimestrais, será 5 

(cinco).  

 

2.17 NÚMERO DE VAGAS  
 

O curso de Psicologia foi autorizado e reconhecido com 100 vagas a cada ano 

letivo. A infraestrutura da IES atende adequadamente essa demanda, sendo que as 

turmas com aulas teóricas possuem, no máximo 60 alunos.  

 

 

3 CORPO DOCENTE  

 
O preenchimento de vagas para docentes no Colegiado do curso de Psicologia 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu dar-se-á mediante a necessidade apresentadas 

por cada disciplina do curso.  

A partir disso um processo de seleção é aberto e regido pela coordenação do 

colegiado e equipe pedagógica da instituição. É realizada uma entrevista com o 

profissional interessado pela vaga, avaliando seu currículo e interesse nas questões 

pedagógicas.   

Um dos critérios avaliados no currículo é a titulação e experiência, na área da 

docência e na área profissional.  

 

3.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE ENFERMAGEM 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU  
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE), no âmbito dos cursos de graduação em 

especial ao curso de Enfermagem do Centro Universitário Vale do Iguaçu, tem função 

consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica.  

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica do curso, sendo 

corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do 

Projeto Pedagógico do Curso.  

A sua constituição segue orientações do Ministério de Educação (MEC/INEP), 

foi implantado em 04 de março de 2009, as reuniões acontecem em dois momentos, 

semestralmente, ou de acordo com a necessidade levantada pelo corpo docente e 

direção da IES.  

O NDE do curso de Psicologia é constituído pelos seguintes docentes, conforme 

resolução ?????????:  

a) Guidie Elleine Nedochetko Rucinski ✁ Psicóloga e 

Licenciada em Letras 

b) Amália Beatriz Mascarenhaz - Psicóloga 

c) Natalie de Castro Almeida ✁ Psicóloga 

d) Geovani Zarpelon ✁ Psicólogo   

e) Vilson R. D. Rucinski ✁ Licenciado em Letras  

  
Destes docentes, todos possuem pós-graduação lato sensu. Além disso, três 

dos componentes do NDE tem formação pedagógica na área da licenciatura, o que 

auxilia na elaboração; avaliação e acompanhamento do PPC.  

 

3.1.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Psicologia do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu  
 

A atuação do NDE do curso de Psicologia está definida pelo regimento do NDE, 

aprovado pelo CONSEPE. Sua constituição e atribuições estão de acordo com o 

previsto no regimento a seguir:  

 

3.1.2 Regimento dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos de graduação 
do Centro Universitário Vale do Iguaçu � UNIGUAÇU 
 
 REGIMENTO DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES 
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DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU ✁ UNIGUAÇU 
 
CAPÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º. O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento dos Núcleos 
Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale 
do Iguaçu (Uniguaçu). 
 
Art. 2º. Os Núcleos Docentes Estruturantes são compostos por um grupo de trabalho 
que tem como objetivo realizar avaliações periódicas do Projeto Pedagógico de Curso, 
reconstruindo-o, revisando-o, estudando as relações entre os processos avaliativos e 
a aprendizagem desenvolvida, sempre levando em consideração as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), contextualizando as demandas do mundo do trabalho 
com a práxis em sala de aula, laboratórios e demais espaços de aprendizagem.  
 
CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 
Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 
 

a) Elaborar e atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, levando 

em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), definindo as concepções do curso e seus 

fundamentos com base no perfil do egresso; 

b) Atuar na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; 

c) Estabelecer, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil do egresso 

do curso, contribuindo para a consolidação do perfil a partir da promoção do 

desenvolvimento de competências por meio do processo de uma aprendizagem 

sólida; 

d) Analisar periodicamente a base curricular do curso e suas unidades 

curriculares, visando o processo de aprendizagem; 

e) Avaliar e aprovar os Planos de Ensino de todas as unidades curriculares do 

curso; 

f) Analisar e avaliar as bibliografias básicas e complementares de cada unidade 

curricular do curso; 
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g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico de Curso; 

h) Supervisionar os processos avaliativos definidos pelo Colegiado do Curso, 

sugerindo formas de avaliação que visem o aprendizado; 

i) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando, quando 

necessário, ao Colegiado de Curso a substituição de docentes; 

j) Indicar formas de articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, 

considerando o perfil dos egressos do curso e as demandas especificas da 

sociedade e do mercado de trabalho. 

 
CAPÍTULO III 
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 
Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 
 

a) Pelo menos 5 (cinco) docentes do curso; 

b) O Coordenador do Curso, como presidente; 

c) Pelo menos 20% de seus membros deverão ser de tempo integral na 

Instituição; 

d) Pelo menos 60% de seus membros deverão possuir titulação stricto sensu; 

e) Os membros deverão ter experiência docente de pelo menos 2 (dois) anos. 

 
Art. 5º As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas pela maioria 
absoluta de seus membros 
Parágrafo Único: em caso de empate no número de votos, o presidente terá direito ao 
voto de qualidade. 
Art. 6º. O Núcleo Docente Estruturante deverá reunir-se ordinariamente, pelo menos, 
4 (quatro) vezes por semestre, ou extraordinariamente quando for necessário, ou 
convocado pela presidência, tendo seus atos e reuniões registradas em atas 
específicas. 
 
Art. 7º. Os membros do Núcleo Docente Estruturante terão mandato de 4 (quatro) 
anos, podendo ser reconduzidos automaticamente a um novo mandato. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 
DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
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Art. 8º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 
 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Convocar e presidir as reuniões do NDE; 

c) Designar relatores ou comissão para estudos referentes ao Projeto Pedagógico 

de Curso e suas Unidades Curriculares, bem como qualquer matéria a ser 

discutida ou estudada pelo Núcleo; 

d) Designar um responsável para secretariar o NDE e acompanhar a lavratura das 

atas e demais documentos oficiais; 

e) Coordenar a integração com os demais Colegiados de Cursos e os setores da 

Instituição, zelando e respeitando as normas vigentes; 

f) Representar o NDE e encaminhar suas decisões aos órgãos acadêmicos e 

administrativos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Acompanhar o processo de avaliação e aprendizagem, em conjunto com os 

demais membros, de todas as Unidades Curriculares do Curso, apresentando, 

quando preciso, sugestões aos docentes do colegiado. 

 
CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 
DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 
Art. 9º. Compete aos membros do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Apresentar-se disposto para o desenvolvimento de ações dentro do NDE; 

c) Resguardar a confidencialidade das discussões e decisões tomadas pelo NDE; 

d) Aprimorar-se no processo de avaliação visando a aprendizagem; 

e) Comprometer-se com a qualidade do curso, por meio de análise constante das 

Unidades Curriculares, bem como do Projeto Pedagógico de Curso focado no 

perfil do egresso em contrapartida às demandas sociais e de mercado. 

 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 10º. Os casos omissos no presente Regimento serão discutidos e resolvidos pelo 
Núcleo Docente Estruturante e encaminhados para aprovação aos órgãos reguladores 
competentes da Instituição. 
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Art. 11. Esse Regimento poderá ser revisto a qualquer tempo por decisão conjunto 
dos órgãos superiores competentes da Instituição, devidamente homologado pela 
legislação vigente e pela Pró-Reitoria Acadêmica. 
 
Art. 12. O presente Regimento entra em vigor após aprovação do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro Universitário Vale do Iguaçu 
(Uniguaçu). 
União da Vitoria, 02 de abril de 2019. 
 
Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
 
 
3.2 COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA  
 

A coordenação do curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu 
está a cargo da professora Esp. Guidie Elleine Nedochetko Rucinski, graduada em 
Psicologia, desde 2006, pela Universidade do Contestado ✁ Núcleo Universitário de 
Porto União ✁ SC e Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela UnC 
em 2010.  
 

3.2.1 Atuação do Coordenador do Curso  
 

A Coordenação do curso de Psicologia, amparada nas Diretrizes definidas pela 

Instituição e apoiada pela Coordenação Acadêmica, tem como compromisso principal 

a responsabilidade do ensino-aprendizagem no curso. Este compromisso deve ser 

cumprido continuamente através do envolvimento com o corpo docente, com a 

instituição e com os acadêmicos, mantendo assim a excelência do ensino. A 

☎☎☎✁✞✄✄✆✔✠☎ ✞✄✡✄ ✄�✄✁☎✄✁ ✁✓✆✁ �✓✄✔�✄✁ ✄✓✑ �☎✁✑✆☛☎ ✄✑ ✁✓✄ ✄✁✁✆ ✍☛✁✆✄✁�☎✁✑✆✔✠☎✕

seja acolhedora e continuamente educativa.  

Outras atribuições, de cunho didático-pedagógico, são descritas a seguir:  

a) Coordenar,  orientar e acompanhar as atividades docentes e discentes,  

proporcionado apoio pedagógico para a realização das mesmas;  

b) Participar dos projetos da instituição, visando a interdisciplinaridade;  

c) Executar atividades técnicas e administrativas pertinentes ao curso;  

d) Prestar apoio e orientar às equipes que atuam na instituição em assuntos  
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pertinente .ao curso;  

e) Estabelecer contatos com os setores de serviços relacionados ao curso, 

voltados para o fortalecimento do mesmo;  

f) Buscar parcerias, intensificando a integração entre docentes e discentes, 

desenvolvendo-se atividades de aprendizagem nas salas de aula, laboratórios, 

estágios e bibliotecas.  

A Coordenação do curso contribui com a forma de planejamento, execução e 

validação das atividades realizadas pelos docentes e discentes ofertando apoio 

didático pedagógico segurado pela assistência continua da instituição. Mudanças 

práticas positivas advindas deste apoio tendem a refletir nos ambientes da 

comunidade acadêmica.  

De muita importância, um dos compromissos técnico-administrativos da 

coordenação é a realização das reuniões que acontecem bimestralmente com o corpo 

docente/Colegiado e reuniões do Núcleo Docente Estruturante ✁ NDE. Este núcleo de 

docentes tem o compromisso de trazer para discussão as necessidades do curso 

desde a elaboração dos planos de ensino, ajustes nas ementas até o formato e 

composição das avaliações escritas e práticas, enquanto as reuniões de colegiado 

estão voltadas para o aspecto administrativo e o monitoramento das atividades intra e 

extras classes dos acadêmicos. Todas as reuniões são registradas em ata.   

Nesse processo de ensino aprendizagem, a coordenação busca estimular o 

aluno ao ensino, através da leitura e interação com consultas bibliográficas e buscas 

nas páginas de portais de artigos/periódicos relacionados ao curso. Dentro desta 

proposta, também está a inserção do aluno nos projetos da IES de cunho social. 

Projetos estes articulados através de parcerias com instituições interessadas na 

transformação educativa da comunidade. A participação em seminários, eventos e 

iniciativas ligadas à área de conhecimento do curso tem sido um incentivo ao aluno 

para o reconhecimento do mercado de trabalho. A busca de alternativas, tais como 

concursos, estágios voluntários e/ou remunerados, tem motivado o corpo discente na 

realização dos mesmos. Estas e outras alternativas tem se mostrado como acréscimo 

pessoal e profissional fortalecendo as potencialidades do estudante.  

A Coordenação também executa atividades voltadas diretamente ao aluno, tais 

como atendimento individual, monitoramento de tarefas, participação em reuniões por 

eles articuladas, o que tem sido um instrumento pedagógico de imenso valor, pois é 
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percebido que tal envolvimento faz com que eles se sintam seguros nas suas buscas, 

refletindo com bons resultados nas práticas realizadas.  

 

3.2.2 Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica da 

coordenadora  

 

Experiência acadêmica ✁ A Coordenadora do Curso possui 3 anos de experiência 

acadêmica em educação superior. Nas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu atua 

desde julho de 2016.  

Experiência profissional não acadêmica ✁ A Coordenadora atuou como Psicóloga 

Clínica em consultório particular em Porto União da Vitória e São Mateus do Sul desde 

2006 até a data deste documento (2019); trabalhou como psicóloga organizacional da 

Rede de Farmácias Rodocentro em União da Vitória Pr, Porto União, Sc e São Mateus 

do Sul, Pr por três anos; atuou como psicóloga clínica na APAE de São Mateus do Sul 

por 2 anos e meio; atuou por 4 anos no CAPS I de São Mateus do Sul, atua como 

Psicóloga Responsável-Técnica do Serviço Escola do Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu, Uniguaçu desde 2017. 

 

3.2.3 Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso  
 

A Coordenadora do Curso atua em regime integral com 40 (quarenta) horas 

semanais na IES. Tem efetiva dedicação à administração e à condução do curso, 

atuando como coordenadora e docente. Dessas 40 horas, 16 horas são dedicadas à 

docência e 24 horas são dedicadas à coordenação do curso. Considerando 100 vagas 

ofertadas anualmente, o resultado é de 4 vagas para cada hora de coordenação.  

 

3.3 PERFIL DO CORPO DOCENTE  

1 Relação de professores do curso de psicologia 2018/1 a 2018/2 
Docente  Titulação Nº de 

publicações 
Regime de 
Trabalho 

Atividades 
Extraclasse 

Adilson Veiga e 
Souza 

Mestre 3 Integral -Núcleo de Ética e 
Bioética � NEB 
-NOPESU 
-N.D.E. 
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Andrey Portela Doutor/PhD 10 Integral -Coordenação de 
Educação Física 
-Orientação de TCC 

Amália Beatriz 
Dias 

Mascarenhas 

Mestre 10 Parcial Orientação de TCC 

Cláudia Bonk Mestre - Horista  
Clayton Luiz 

Zanella 
Mestre - Horista  

Daniel Alberto 
Machado 
Gonzales 

Especialista - Integral - Coordenação de 
Engenharia 
Mecânica 
- Orientação de TCC 
- Procurador 
Institucional 

Daniel Ribeiro 
Branco 

Mestre 10 Parcial - Orientação de TCC 

Darciele Mibach Especialista 10 Integral -Coordenação de 
Psicologia 
-Supervisão de 
Estágio 
-Orientação de TCC 
-Coordenação do 
Projeto Elas por Elas 
- Coordenação do 
Projeto de Extensão 
Uniguaçu na Praça 

Elias da Costa Doutor 10 Parcial -Orientação de TCC 
Elizabeth Ulrich Mestre - Horista  

Geovani Zarpelon Mestre 10 Parcial -N.D.E. 
-Orientação de TCC 

Giulia Helena 
Moura Moreira 

Especialista 10 Parcial -Supervisão de 
Estágio 
-Orientação de TCC 

Guidie Elleine 
Nedochetko 

Rucinski 

Especialista 10 Integral -Responsável 
Técnica Serviço 
Escola de Psicologia 
-N.D.E. 
-Supervisão de 
Estágio 
-Orientação de TCC 

Ivan Gross Mestre 13 Parcial -Responsável pela 
disciplina de TCC I e 
II 
-Supervisão de 
Estágio 
-Orientação de TCC 

Ivan Hennrich Mestre - Integral -Cerimonialista 
-Radialista 
-Orientação de TCC 
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Ivonilce Venturi Doutora 10 Horista Orientação de TCC 
Jonas Elias de 

Oliveira 
Mestre 4 Integral - Coordenação de 

Administração 
-Orientação de TCC 

João Vitor 
Passuello 
Smaniotto 

Doutor 10 Integral Orientação de TCC 

Karina Nicole 
Sobota 

Mestre 5 Parcial Orientação de TCC 

Leonel Castro 
Filho 

Mestre 4 Parcial Orientação de TCC 

Luciano Muraro Mestre - Parcial - Coordenação da 
Rádio Educadora 
Uniguaçu  
- Orientação de TCC 

Marcelo de 
Oliveira 

Mestre - Parcial -Supervisão de 
Estágio 
-Orientação de TCC  

Maria Luiza Milani Doutora 28 Parcial -Orientação de TCC 
-N.D.E. de Serviço 
Social 

Marly Terezinha 
Della Latta 

Mestre 13 Integral -Coordenadora de 
Enfermagem 
-Orientação de TCC 

Natalie de Castro 
Almeida 

Especialista 20 Parcial -Coordenadora 
Projeto de 
Orientação 
Vocacional 
-Supervisão de 
Estágio 
-Orientação de TCC 

Patrícia Ulrich 
Pinto 

Especialista - Horista -- 

Tânia Mara Ruivo Mestre 3 Parcial Orientação de TCC 
Vilson Rodrigo 

Diesel 
Mestre 2 Parcial -- 

 

3.3.2 Titulação do corpo docente 
 

Dos 28 docentes vinculados ao curso, 5 são doutores, 16 são mestres e 8 são 

especialistas. Assim, o percentual de docentes com titulação obtida em programas de 

pós-graduação Strictu Sensu é de 75%. 

 

3.3.3 Regime de trabalho do corpo docente do curso 
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Dos 28 docentes vinculados ao curso, 5 são horistas, 14 são contratados em 

regime de trabalho de tempo parcial e 9 são contratados em regime de trabalho de 

tempo integral. Assim, o percentual de docentes contratados em regime de trabalho 

de tempo parcial ou integral é de 82,1%. 

 

3.3.4 Experiência profissional 
 

Dos 28 docentes vinculados ao curso, 25 deles não são exclusivamente 

docentes. A distribuição do tempo de experiência profissional por docente encontra-

se na tabela a seguir: 

 

Docente  Experiência Profissional (em anos) 

Adilson Veiga e Souza 30 
Andrey Portela 18 

Amália Beatriz Dias Mascarenhas 7 
Cláudia Bonk 9 

Clayton Luiz Zanella 32 
Daniel Alberto Machado Gonzales 14 

Daniel Ribeiro Branco 8 
Darciele Mibach 12 
Elias da Costa 12 
Elizabeth Ulrich 31 

Geovani Zarpelon 4 
Giulia Helena Moura Moreira 3 

Guidie Elleine Nedochetko Rucinski 5 
Ivan Gross 7 

Ivan Hennrich 23 
Ivonilce Venturi 3 

Jonas Elias de Oliveira 20 
João Vitor Passuello Smaniotto 11 

Karina Nicole Sobota 9 
Leonel Castro Filho 33 

Luciano Muraro 11 
Marcelo de Oliveira 18 
Maria Luiza Milani 42 

Marly Terezinha Della Latta 31 
Natalie de Castro Almeida 9 
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Patrícia Ulrich Pinto 4 
Tânia Mara Ruivo 30 

Vilson Rodrigo Diesel 4 
 

3.3.5 Experiência de magistério do corpo docente 
 

Dos 28 docentes vinculados ao curso, 22 possuem experiência de magistério 

superior de, pelo menos, 3 anos, perfazendo um total de 78,6 % do corpo docente. Com 

relação a experiência em educação básica, 9 dos 28 docentes possuem experiência de, 

pelo menos, 4 anos, perfazendo um total de 32,1%. A distribuição do tempo de 

experiência no magistério superior e educação básica por docente encontram-se na 

tabela a seguir: 

 

Docente  Experiência 

Magistério 

Superior (em 

anos) 

Experiência 

Educação Básica 

(em anos) 

Adilson Veiga e Souza 13 - 
Andrey Portela 15 - 

Amália Beatriz Dias 
Mascarenhas 

3 - 

Cláudia Bonk 4 9 
Clayton Luiz Zanella 14 25 

Daniel Alberto Machado 
Gonzales 

9 9 

Daniel Ribeiro Branco 3 meses - 
Darciele Mibach 7 - 
Elias da Costa 12 - 
Elizabeth Ulrich 16 - 

Geovani Zarpelon 3 - 
Giulia Helena Moura Moreira 10 meses - 
Guidie Elleine Nedochetko 

Rucinski 
2 9 

Ivan Gross 7 7 meses 
Ivan Hennrich 23 23 

Ivonilce Venturi 8 8 
Jonas Elias de Oliveira 15 - 
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João Vitor Passuello Smaniotto 9 - 
Karina Nicole Sobota 2 - 
Leonel Castro Filho 14 11 

Luciano Muraro 11 6 
Marcelo de Oliveira 6 - 

Marly Terezinha Della Latta 16 - 
Maria Luiza Milani 22 - 

Natalie de Castro Almeida 3 - 
Patrícia Ulrich Pinto 6 meses - 
Tânia Mara Ruivo 13 - 

Vilson Rodrigo Diesel 6 meses 4 
 

 

3.4. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 
 

 Conforme Regimento Interno da IES, constituem o Colegiado do Curso o 

coordenador bem como, os professores que ministram aulas no curso. O Colegiado 

de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário escolar, e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador ou a requerimento de 1/3 

(um terço) de seus membros. Compete ao Colegiado de Curso: aprovar os programas 

e planos de ensino dos professores que atuam no curso respectivo; Elaborar os 

projetos de ensino, iniciação a pesquisa e extensão e executá-los depois de aprovados 

pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e/ou pelo Conselho Superior; Apreciar o plano e 

o calendário anual de atividades da Instituição; Exercer as demais competências que 

lhe sejam previstas no Regimento. 

3.4.1 Contratação dos docentes  
 

Para a contratação de docentes do curso de psicologia, se disponibizará  a vaga 

pretendida, realizando a avaliação do currículo dos professores com a intenção da 

vaga, titulação e experiência profissional.  

Posteriormente o docente será convidado a explanar uma aula, em sala de aula, 

na presença de uma banca avaliadora, composta pelo coordenador do curso, 

coordenação pedagógica e membros do NDE, verificando  a utilização de práticas 

exitosas em sala de aula.  
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3.4.2 Regimento interno do Programa de Contratação de Docentes e pessoal 

técnico-administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O processo de preenchimento de vagas para o Corpo Docente e Corpo 

Técnico-Administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) dar-se-á 

mediante a necessidade dos colegiados de curso e dos setores organizacionais da 

Instituição, sendo essa necessidade apresentada pelos coordenadores de curso, no 

caso dos docentes, e pelo supervisor de setores, no caso dos técnicos-administrativos, 

desde que aprovada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. 

 

Art. 2º. Os processos de seleção serão abertos e regidos pelo departamento de 

Recursos Humanos e Coordenação Administrativa da Instituição, em conjunto com as 

Coordenações de Curso, referindo-se aos docentes, ou os Supervisores de setores, 

referindo-se aos técnicos-administrativos, a partir de um processo de seleção, com 

Editais próprios, apresentado os requisitos para o processo seletivo. 

 

Parágrafo Único: A participação no processo de seleção não incide na obrigação de 

contratação por parte da Instituição. 

 

Art. 3º. O procedimento de seleção, tanto para docentes como para técnicos-

administrativos, aproveita-se das ferramentas disponibilizadas para o recebimento de 

currículos que acontece através de um link no site da Instituição, bem como do 

recebimento dos currículos entregues pessoalmente nas recepções. 

 

§ 1º. Os currículos entregues pessoalmente e recebidos nas recepções serão 

encaminhados ao setor de Recursos Humanos, para análise em conjunto com a 

Coordenação Administrativa e posterior convite à participação do processo seletivo. 
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§ 2º. A Instituição conta, também, com um processo de recebimento de currículos 

conjuntamente a uma entrevista de seleção realizada de forma calendarizada, em um 

dia específico, e fixo, da semana, com objetivos de classificar perfis para futuras 

contratações. 

 

Art. 4º. Os objetivos do Programa de Contratação Docentes e de Técnicos-

Administrativos são: 

 

a) Oportunizar à administração do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

recrutar pessoas com perfis compatíveis com a necessidade de cada curso de 

graduação, ou cada setor da Instituição; 

b) Regular o processo de seleção, levando em consideração as necessidades de 

cada área, ou setor, da Instituição; 

c) Desenvolver, de forma constante, mecanismos de seleção que sejam 

adequados aos perfis e demais procedimentos que envolvem o mundo de 

trabalho e a legislação vigente; 

d) Envolver os Coordenadores de Curso, no caso de seleção de docentes, e os 

Supervisores de Setores, no caso de seleção de técnicos-administrativos, no 

processo seletivo, para que possam identificar, mais a fundo, os perfis dos 

candidatos às vagas; 

e) Manter um banco de dados com as entrevistas e processos seletivos 

anteriores, para que se tenha possibilidades de preenchimento de vagas; 

f) Documentar, em conformidade com as legislações trabalhistas previstas, todos 

os procedimentos de seleção; 

g) Organizar, de forma clara e objetiva, os processos seletivos que visem o 

acolhimento dos candidatos e análise justa e imparcial por meio de 

procedimentos éticos e teóricos necessários; 

h) Garantir a manutenção do quadro funcional da Instituição; 

i) Realizar seleções por meios idôneos e transparentes, deixando claro os 

objetivos e finalidades de cada processo de seletivo, respeitando as diferenças, 

as necessidades especiais, bem como as questões humanísticas. 

 

CAPÍTULO II 
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DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Art. 5º. O processo de seleção, desenvolvido pelo Programa, será constituído por uma 

equipe de gestão para que o processo de análise leve em consideração as 

competências e habilidades de forma mais ampla, realizando uma avaliação justa, 

acessível e ética dos candidatos. 

 

Parágrafo Único: É indispensável que a equipe de seleção tenha em sua composição 

a presença de um membro do Recursos Humanos, e em caso de seleção de docentes, 

a presença do Coordenador do Curso em questão e de mais um professor titular do 

respectivo Colegiado e/ou outros professores titulados afeitos ao interesse de 

recrutamento do candidato. 

 

Art. 6º. Os critérios de seleção para docentes dar-se-á da seguinte forma: 

 

a) Análise de currículo documentado e impresso da Plataforma Lattes de forma 

atualizada, nos últimos 3 (três) anos, com base em critérios específicos de cada 

curso de graduação e pós-graduação; 

b) O candidato deverá estar em dia com suas obrigações cidadãs e apresentar as 

documentações probatórias; 

c) Apresentar a titulação mínima de Especialista na área em que está pleiteando 

a vaga, com documentação probatória; 

d) Ter experiência em docência no ensino superior, especificamente na área em 

que pretende atuar na Instituição, de forma comprovada; 

e) O candidato deverá apresentar o desenvolvimento de uma aula, na área em 

que pleiteia a vaga, à banca seletiva composta pelo Coordenador do Curso e 

por mais dois docentes Titulares do curso; 

f) Participar de entrevista com a equipe de seleção; 

g) Candidatos estrangeiros precisam comprovar a situação regular no país, bem 

como apresentar as documentações validadas no Brasil; 

h) O candidato deverá se apresentar motivado e com expectativas para o 

desenvolvimento do cargo; 
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i) A equipe de seleção deverá levar em consideração, conforme legislação 

trabalhista vigente, as necessidades especiais em todas as suas frentes, 

apresentadas pelo candidato; 

j) O candidato deverá estar de acordo com as condições de trabalho, que deverão 

se apresentar na forma de lei trabalhista em vigor, bem como com a questão 

salarial que seguirá as demandas dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, 

em conformidade com o cargo a ser ocupado e a carga horária exercida. 

 

Art. 7º. Os critérios de seleção de técnicos-administrativos dar-se-á da seguinte forma: 

 

a) Análise de currículo, com foco nos aspectos de formação técnica e na 

experiência na área, comprovadas; 

b) Entrevista com a equipe de seleção, com a participação do setor de Recursos 

Humanos e Coordenação Administrativa; 

c) A equipe de seleção deverá observar as competências e as habilidades dos 

candidatos; 

d) O candidato deve se apresentar motivado para exercer o cargo e com 

expectativas de desenvolvimento e crescimento dentro da empresa; 

e) O candidato deverá estar em dia com suas obrigações cidadãs e apresentar as 

documentações probatórias; 

f) Disponibilidade de horários; 

g) A equipe de seleção deverá levar em consideração, conforme legislação 

trabalhista vigente, as necessidades especiais em todas as suas frentes, 

apresentadas pelo candidato; 

h) Candidatos estrangeiros precisam comprovar a situação regular no país, bem 

como apresentar as documentações validadas no Brasil; 

i) O candidato deverá estar de acordo com as condições de trabalho, que deverão 

se apresentar na forma de lei trabalhista em vigor, bem como com a questão 

salarial que seguirá as demandas dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, 

em conformidade com o cargo a ser ocupado e a carga horária exercida. 

 

CAPÍTULO III 

DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA CONTRATAÇÃO 
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Art. 8º. Após a realização de cada etapa do processo de seleção, serão levados em 

consideração os fatores que melhor ajustem o candidato à vaga. 

 

Parágrafo Único: A divulgação dos resultados será realizada diretamente ao candidato 

pelos meios de comunicação que melhor convierem ao mesmo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 9º. A gestão da contratação será realizada pelo setor de Recursos Humanos, 

sendo acompanhado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. O processo 

de contratação dar-se-á nos trâmites da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. 

 

§ 1º. A contratação dos docentes seguirá as convenções estabelecidas pelo Sindicato 

dos Professores do Estado do Paraná (SINPROPAR), principalmente ao que tange ao 

piso salarial e o Plano de Cargo, Carreiras e Salários da Instituição. 

§ 2º. A contratação dos técnicos-administrativos seguirá as convenções estabelecidas 

pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolares do Estado Paraná 

(SAAEPAR), principalmente ao que tange ao piso salarial e o Plano de Cargo, 

Carreiras e Salários da Instituição. 

 

Art. 10º. A contratação dar-se-á mediante a assinatura de um contrato de trabalho e 

registro na carteira de trabalho, havendo a atualização dos mesmos quando 

necessário. 

 

Art. 11. Com todos os documentos corretos e o exame admissional considerando apto, 

o contratado já poderá iniciar suas atividades junto a Instituição, por um período de 

experiência de até 90 (noventa) dias. 

CAPÍTULO V 

DO DESLIGAMENTO DA INSTITUIÇÃO 
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Art. 12. Tanto para os docentes, como para os técnicos-administrativos, o 

desligamento da Instituição dar-se-á nos trâmites da legislação trabalhista em 

vigência, seguindo o que prevê a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, no seus Artigos 

477-B na íntegra, 482 na íntegra, incluindo a alínea m, 484-A na íntegra e 507-B na 

íntegra. 

 

CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 13. As questões salariais, tanto dos docentes, como dos técnicos-administrativos, 

serão balizadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 e pelos Planos de Cargos, 

Carreiras e Salários do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Há um O Plano de Cargo, Carreiras e Salários para os docentes e 

um para os técnicos-admistrativos, dentro dos parâmetros presentes caput do Art. 9º, 

parágrafos 1º e 2º, e será disponibilizado aos docentes e técnicos-administrativos 

sempre que necessário, ou quando for de requisição pessoal de cada funcionário da 

Instituição, sendo disponibilizado no setor de Recursos Humanos cópias aos 

interessados. 

 

Art. 14. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação Administrativa, em 

conjunto com o setor de Recursos Humanos, ouvida a Pró-Reitoria de Planejamento 

e Administração. 

 

Art. 15. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação, 

salvo disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Hilton Tomal 

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
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3.4.2 Política de Qualificação Docente e Técnico Administrativo  

 

3.4.2.1 Regulamento Interno do Programa de Capacitação Permanente de Docentes e 

Técnicos-Administrativos do Centro Universitário Vale do Iguaçu  

 

REGULAMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE 

DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1°. O Programa de Capacitação Permanente do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) prevê o processo de capacitação como preparação da pessoa para 

enfrentar situações derivadas da função que exerce, oferecendo ao sujeito 

conhecimentos e possibilidades de criação, solução de problemas e competência para 

dar sugestões que apresentem alternativas no ambiente laboral. Pretende, ainda, dar 

autonomia e autoconfiança e gerar crescimento e melhoras no processo de 

transformação de fragilidades em potencialidades, estimulando o desenvolvimento de 

habilidades independentemente da personalidade dos funcionários. 

 

Art. 2º. A capacitação, tanto de docentes como do corpo técnico-administrativo, será 

desenvolvida seguindo cronograma calendarizado, produzido e aprovado pelos 

setores responsáveis. 

 

§ 1º. A capacitação dos docentes será programada e desenvolvida a partir das 

necessidades apresentadas pelos colegiados de cursos, tendo como responsável a 

Pró-Reitoria Acadêmica, ouvida a Reitoria e o Coordenadores de Curso, em conjunto 

com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso. 

§ 2º. A capacitação do corpo técnicos-administrativos será programada e desenvolvida 

a partir das necessidades apresentadas por cada setor, tendo como responsável o 

setor de Recursos Humanos, em conjunto com a Coordenação Administrativa. 
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Art. 3º. A capacitação permanente, busca um processo contínuo e deliberado de 

aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio do 

desenvolvimento de competências e habilidades individuais e coletivas. 

 

Art. 4º. São objetivos do Programa de Capacitação Permanente são: 

 

a) Promover a qualificação permanente dos professores e do pessoal técnico-

administrativo, por meio de cursos de aperfeiçoamento, especialização e de 

capacitação, organizados e oferecidos, quando possível, pela própria 

Instituição de forma gratuita e continuada; 

b) Assegurar oportunidades e prover as condições materiais necessárias, 

inclusive mediante convênio com universidades e outras instituições, para que 

o corpo docente e técnico-administrativo possa ter acesso à titulação 

acadêmica, em todos os seus âmbitos; 

c) Incentivar a atualização e a produção acadêmica do corpo docente, mediante 

o apoio à participação em eventos científicos; 

d) Promover ações de qualificação para os docentes e corpo técnico-

administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) no âmbito da 

educação fundamental, ensino médio, de graduação e pós-graduação lato e 

stricto sensu; 

e) Potencializar o componente da qualificação como elemento motivacional para 

a progressão na carreira, ligado ao Plano de Cargo, Carreiras e Salários dos 

docentes e pessoal técnico-administrativo da Instituição, e pensar no 

desenvolvimento pessoal e institucional; 

f) Identificar necessidades de capacitação e demandas específicas de 

desenvolvimento em cada área e setor; 

g) Estimular nos docentes e pessoal técnico-administrativo a iniciativa pessoal na 

busca do aperfeiçoamento permanente de suas competências; 

h) Observar os processos de coletividade de cada setor e área da Instituição para 

implementação de atividades, rotinas e trâmites baseados nas formações 

desenvolvidas; 
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i) Desenvolver e promover a cultura de observação e a extensão da 

transversalidade dos conteúdos relacionados à visão, missão, valores e 

objetivos explicitados no PDI da Instituição; 

j) Possibilitar a participação em diversos eventos, sejam artísticos, culturais, 

acadêmicos, científicos, bem como em cursos de desenvolvimento pessoal, 

visando a consolidação de práticas institucionais. 

  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE 

  

Art. 5º. O Programa de Capacitação Permanente será desenvolvido, tanto para os 

docentes e técnicos-administrativos tendo em sua égide as seguintes atribuições: 

  

a) Apoiar e estimular a realização de cursos e participação do pessoal docente e 

técnico-administrativo em eventos de real valor e significado; 

b) Promover encontros, palestras e sessões de estudos e debates para os 

docentes e pessoal técnico-administrativo, possibilitando, assim, a sua 

formação continuada; 

c) Conceder ou obter bolsas de estudos totais ou parciais aos docentes 

previamente qualificados para participarem de cursos e/ou programas de 

qualificação docente de interesse do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), bem como ao pessoal técnico-administrativo. 

d) Calendarizar o Programa de Capacitação, apresentando as datas específicas 

das atividades nos calendários acadêmico e administrativo da Instituição; 

e) Realizar reuniões com os docentes e técnicos-administrativos para estudar as 

formas de capacitação, os assuntos a serem abordados, bem como as 

metodologias as serem utilizadas; 

f) Elaborar materiais didáticos a serem usados nos cursos, palestras, formações 

em geral, para facilitar a compreensão e envolvimento dos participantes; 

g) Fomentar as parcerias e intercâmbios com demais Instituições, visando à 

formação pessoal e coletiva dos funcionários; 

h) Analisar e acompanhar as ações realizadas em prol da formação, para contínuo 

repensar dos processos gestores e qualificadores de pessoal; 
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i) Apresentar informações ao Recursos Humanos e à Reitoria, sobre o 

desenvolvimento e desempenho de cada sujeito no decorrer dos processos 

capacitadores; 

j) Balizar as capacitações com os direitos humanos, direitos civis, bem como a 

difusão do respeito à diferença, à diversidade e à igualdade nos mais diferentes 

campos sociais, democratizando o conhecimento. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FORMAS DE CAPACITAÇÃO 

 

Art. 6º. O Programa de Capacitação Permanente dar-se-á em conformidade com o 

presente no caput do Art. 2º. e seus parágrafos, levando em consideração as seguintes 

formas de capacitação: 

 

a) Cursos modulares: planejados para atender às demandas de capacitação 

oriundas dos diversos ambientes organizacionais. 

b) Cursos específicos: devem atender às exigências básicas do ambiente 

organizacional; 

c) Eventos: ações de capacitação que envolvem a participação de funcionários 

em seminários, simpósios, jornadas, semanas científicas, congressos, 

encontros, oficinas, palestras, workshops, estágios profissionais, grupos de 

estudos, cooperação técnica, grupos de trabalho, participação como aluno 

especial em disciplina de cursos de educação formal (graduação e pós-

graduação), participação em projetos institucionais e acadêmicos, 

aprendizagem em serviço, produção técnica e/ou científica reconhecida, bem 

como em qualquer atividade que proporcione novos conhecimentos. 

d) Oficinas didático-pedagógicas para os docentes; 

e) Programa de integração de novos docentes e novos funcionários; 

f) Intercâmbios nas mais variadas esferas do conhecimento; 

g) Cursos específicos de liderança e gestão de pessoas. 
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Parágrafo Único: Aos docentes haverá a Semana Pedagógica para repensar 

procedimentos, fatos e desenvolvimento de novas visões sobre a aprendizagem, a 

cada início e encerramento de semestre letivo. 

 

SEÇÃO I 

DA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES 

  

Art. 7º. Todas as ações a serem desenvolvidas em prol às capacitações serão 

pensadas e planejadas no início, ou término, de cada ano letivo, sendo desenvolvido 

um plano de ação que deverá ser aprovado pelos supervisores de setores, 

coordenadores de curso, Pró-Reitoria Acadêmica e pela Reitoria. Com a aprovação 

do plano de ação, os procedimentos passarão a ser calendarizados. 

 

Art. 8º. A realização das capacitações deverá observar as seguintes condições de 

processo permanente: 

 

a) As capacitações permanentes para os professores deverão acontecer a cada 

bimestre letivo, além das Semanas Pedagógicas previstas; 

b) As capacitações permanentes para o corpo técnico-administrativo deverão ser 

realizadas mensalmente a partir da aprovação do calendário aprovado. 

 

CAPÍTULO IV 

DO AUXÍLIO E INCENTIVO 

 

Art. 9º. Os procedimentos de auxílio e incentivo para a formação, tanto de docentes, 

como de técnicos-administrativos, seguirá as normatizações institucionais em vigência 

na data do pedido realizado e protocolado na Secretaria Acadêmica, ou demais 

setores competentes. 

 

Art. 10º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê os seguintes tipos de 

auxílio e incentivo cabíveis no Programa de Capacitação Permanente: 
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a) Desconto para docentes e técnicos-administrativos cursarem um dos cursos de 

graduação e pós-graduação da Instituição, com base nos parâmetros 

estabelecidos pela Reitoria, ouvida a Mantenedora da Instituição; 

b) Desconto em eventos, cursos de extensão e demais atividades realizadas pelos 

cursos de graduação e pós-graduação da Instituição, a partir de parâmetros 

estabelecidos pela Reitoria, ouvido os Mantenedores; 

c) Auxílio financeiro para a participação de docentes em eventos, nacionais e 

internacionais, de relevância à sua área de atuação dentro da Instituição; 

d) Apoio e auxílio à participação docente em programas de pós-graduação stricto 

sensu, desde comprovada a relação com a área de atuação na Instituição, 

seguindo as regras estabelecidas para esse fim; 

e) Desenvolvimento de parcerias com Programas de Pós-Graduação, para o 

aperfeiçoamento docente e de pessoal técnico-administrativo; 

f) Apoio à continuidade dos estudos para o corpo técnico-administrativo e demais 

funcionários nos mais diversos setores e áreas; 

g) Auxílio para a publicização de teses e dissertações, bem como demais 

produções acadêmico-científicas, que estejam relacionadas à Instituição e 

apresentem parâmetros para o desenvolvimento regional e local; 

h) Auxílio para professores não residentes no foro da Instituição, a partir de 

parâmetros semestrais específicos, em conformidade com as decisões da 

Reitoria, levando em consideração cada caso em específico. 

  

SEÇÃO II 

DO COMPROMISSO DOS DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 11. Docentes e pessoal técnico-administrativo deverão se apresentar 

comprometidos com as formações realizadas, desenvolvendo ações contínuas para 

que ocorram melhorias nas mais diversas frentes de suas atividades, visando o 

desenvolvimento institucional, bem como de todos os envolvidos nas ações 

capacitadoras. 
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Art. 12. Quando recebido algum tipo de auxílio ou benefício, os docentes e pessoal 

técnico-administrativo deverão apresentar relatório ao final do processo de 

capacitação, ao setor responsável à sua área.  

 

Parágrafo Único: Aos que estiverem cursando Programas stricto sensu, a própria 

dissertação e/ou a tese são documentos comprobatórios. 

 

Art. 13. Os docentes e pessoal técnico-administrativo se comprometem, após o tempo 

de uso do auxílio de capacitação, a permanecer minimamente por igual período na 

instituição. 

 

Parágrafo Único: Em caso de não permanência deverá restituir à Instituição 

proporcionalmente. 

 

Art. 14. Os docentes e pessoal técnico-administrativo deverão apresentar à Instituição 

a titulação para a qual contou com o auxílio, diretamente no departamento de 

Recursos Humanos, para devida ascensão em conformidade com o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos docentes e corpo técnico-administrativo, levando em 

consideração os Dispositivos Legais presentes Regimento Interno do Programa de 

Contratação de Docentes e Técnicos-Administrativos do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), disposto no caput dos Artigos 9º e 13, e seus parágrafos, do 

Regimento supracitado. 

 

§ 1º. O docente ou técnico-administrativo beneficiado com o auxílio para a capacitação 

deve, ao término do processo, desenvolver atividades acadêmicas que favoreçam o 

desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição. 

§ 2º. Em caso de não realização ou conclusão da capacitação para a qual o docente 

ou pessoal técnico-administrativo teve o auxílio, este deverá reembolsar integralmente 

a Instituição. 

  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), ouvido os Mantenedores da Instituição. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entra em vigor a partir de sua data de aprovação 

no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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4 INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO  

4.1 GABINETES PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL E PARCIAL  

 

Todos os docentes contratados em regime de trabalho de tempo integral possuem 

salas/gabinetes com disponibilidade de equipamentos de informática (computadores; 

notebook, acesso a Wireless), com dimensões adequadas e condições de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade 

extremamente satisfatórias.  

 

4.2 GABINETE PARCIAL DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E 

SERVIÇOS ACADÊMICOS  

 

A coordenação do curso está instalada em uma sala individual, com computador com 

acesso a internet e acesso a rede sem fio, mesa, telefone, armário para a guarda de 

documentos e demais acessórios pertinentes à sua atividade. Tem também apoio 

técnico administrativo. Os integrantes do NDE e os docentes em tempo integral e 

parcial, dos cursos existente na IES, atualmente, possuem uma sala específica com 

73,0 m2, localizada no edifico Sede, também com computadores com acesso a 

internet, ramal telefônico, acesso a rede sem fio e apoio técnico-administrativo.  

 

4.3 SALAS DE PROFESSORES  

 

A IES possui duas salas de professores, equipadas com computadores com acesso a 

internet e também com rede sem fio. As duas salas dispõem de poltronas, cadeiras e 

mesas para que o trabalho do docente tenha a comodidade necessária às atividades 

desenvolvidas. São disponibilizadas ainda duas salas de reuniões, com (43,5 m² e 

12,0 m²), amplas e arejadas para as atividades a que se propõem cujo uso depende 

de agendamento prévio.  

 



368  
  

 

4.4 SALAS DE AULA  

 

Todas as salas de aula estão equipadas com carteiras em excelente estado de 

conservação e cadeiras estofadas. Possuem cortinas para isolamento de iluminação 

externa, quadro branco, tomadas para a instalação de equipamentos didático-

pedagógicos (TV, DVD, Datashow, Retroprojetor, etc.). Possuem ventiladores e 

iluminação com lâmpadas fluorescentes em quantidade adequada para garantir o 

conforto dos alunos. Existem salas para turmas de 25 a 50 alunos, procurando manter 

uma média de 1,50 m² por aluno.  

 

4.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

 

A IES possui atualmente 162 computadores para o acesso dos alunos, todos com 

acesso a internet, distribuídos em seis laboratórios de informática, biblioteca e sala de 

orientação de TCC. No turno de funcionamento do curso de Enfermagem (matutino) a 

IES possui 1104 alunos, resultando numa proporção de um terminal para 6,8 alunos. 

Se considerarmos o total de matrículas dos cursos em funcionamento na IES, incluindo 

o período noturno, o total de alunos será de 2551 e a relação fica em um terminal para 

cada 15,7 alunos. Há, ainda, aproximadamente 1400 notebooks cadastrados na 

intranet da IES. O Laboratório IV, com 20 computadores, fica aberto das 7h30min até 

às 22h30min, com acesso livre. Os demais laboratórios, quando não utilizados em 

aulas, são disponibilizados aos alunos mediante solicitação ao setor de Tecnologia da 

Informação da IES. Na biblioteca, que também funciona das 7h30min até as 22h30min, 

há 10 computadores, também com acesso livre.  

 

4.6 BIBLIOTECA  

 

A Biblioteca Wilhelm Heinrichs está localizada no 3° piso do Edifício Francisco Cléve, 

estruturada conforme os quadros a seguir. 

ESPAÇO FÍSICO 
Biblioteca Central (área total) 882,92 m2 
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Salão do Acervo 455,14 m2 
Salão de Estudos 374,12 m² 
Sala de Administração Biblioteca 27,36 m2 
INSTALAÇÕES 
Espaço para estudo individual 2 
Sala para estudo em grupo 6 
Sala de leitura e vídeo 1 
Número total de mesas para estudo individual 15 
Número total de mesas para estudo em grupo 31 
Número total de assentos 180 
Número total de computadores 24 
�☎✗☎☛✡✟✁✞ ✂✄✔ 1 
Aparelho de Vídeo Cassete 1 
Aparelho de DVD 1 

 
 

4.6.1 Acervo 

 

O acervo encontra-se informatizado, permitindo acesso rápido e fácil ao conteúdo dos 

diferentes tipos de material bibliográfico (livros, multimídia, normas técnicas, teses e 

dissertações, trabalhos de Graduação e trabalhos de Pós-Graduação). A biblioteca 

mantém-se interligada a outras bibliotecas brasileiras, podendo solicitar, a pedido do 
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✆☎✆✞✏✑✂☎☎✂ ✄✑�✁�✁☛✂✑☎ ✞✄ ☎✂✁✆✁ ✁✆✁✆✁ ✄ ☎✓☛✁☎✁ ✁✓�☎✁☛✄✁✖ ✝✂✁�☎✄✂✂✂✝✂�✆ ✁✄✁✄✁✡✆ ✍☎✄-

✝✂✄✄✕ �☎✁ ✑✄✂☎ ✞✆ �✂✎✂✄✆ ✂✄✁☛✂☛✓☎✂☎✄✆✝ ���✖✓✄✂✎✓✆☎✓✖✄✞✓✖✂✁✖  

As normas específicas para uso do acervo e dos serviços encontram-se à disposição 

dos consulentes no regulamento da Biblioteca. A atualização do acervo é feita com 

base nas sugestões encaminhadas pela comunidade acadêmica. 

O acervo é constituído por: 

a) Livros: 20.242 (títulos); 53.544 (exemplares); 

b) Periódicos: 716 (títulos); 10.868 (exemplares); 

c) Multimeios: 4.790 (títulos); 5.443 (exemplares). 

 

4.6.2 Política institucional de atualização do acervo 

 

A implantação da política de seleção e aquisição serve à constante atualização e 

manutenção da qualidade do acervo, e esta deve ser incorporada como filosofia e 

metodologia no trabalho da equipe responsável pelo desenvolvimento de coleções da 

Biblioteca. 

O processo de seleção das obras a serem adquiridas parte da indicação dos docentes 

e passa por uma comissão, composta pela direção, bibliotecário e coordenação dos 

cursos. 

É primordial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que a coleção se 

transforme em um agrupamento desajustado de documentos, por este motivo foram 

estabelecidos alguns critérios com o objetivo de: 

a) Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de 

atuação da Instituição; 

b) Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

c) Desenvolver programas cooperativos; 

d) Estabelecer prioridade de aquisição de material; 

e) Traçar diretrizes para o descarte de material. 

A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de aquisição que 

prevê a aquisição de diferentes tipos de materiais, tais como: Obras de Referência, 

Livros, Periódicos, Fitas de Vídeos, DVD entre outros. Os materiais adquiridos devem 

atender as seguintes finalidades: 
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a) suprir os programas de ensino dos cursos da Graduação e Pós Graduação 

da IES; 

b)dar apoio aos programas de iniciação à pesquisa e 

extensão da Instituição; 

c) fornecer obras que elevem o nível de conhecimento 

geral e específico de seus acadêmicos e 

colaboradores; 

d)resguardar materiais que resgatem a história da 

Instituição, como publicações e materiais sobre a mesma. 

 

4.6.3 Corpo técnico da biblioteca 

 

O corpo técnico-administrativo da biblioteca é constituído por uma bibliotecária, uma 

encarregada, uma auxiliar de biblioteca, duas menores aprendizes e dez estagiários. 

Os treinamentos para o pessoal da biblioteca são realizados e organizados pelos 

Recursos Humanos da IES; o treinamento na operacionalização do sistema 

bibliotecário ocorre a cada atualização e entrada de novos atendentes. Os 

colaboradores da Biblioteca reúnem-se mensalmente para discutir assuntos 

pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos. 

 

4.6.4 Biblioteca Digital 

 

Em 2019, o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) contratou uma biblioteca 

digital (Minha Biblioteca), com mais de 9 mil obras, com o objetivo de atender as 

demandas dos acadêmicos, professores e funcionários, aumentando o acesso a livros, 

facilitando a pesquisa e demais atividades. O acesso se dá via site da Instituição 

 https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/. 

A Instituição sabe que mesmo com a chegada de tecnologias e novas opções, o 

crescimento das mídias digitais e mecanismos de buscas e, em muitos casos, o 

declínio no número de visitantes, as bibliotecas continuam desempenhando um papel 

importante na disseminação do conhecimento e da informação. Porém, muitas 
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bibliotecas estão se reinventando e atraindo antigos e novos visitantes, além de, em 

muitos casos, tornando-se centro de referência sociocultural. É dessa maneira que a 

Biblioteca física da Uniguaçu se mantém. O investimento continua. Sempre sendo 

levado em consideração o Plano de Reposição/Contingência de Acervo, bem como o 

Regulamento de uso da Biblioteca. 

Além da Biblioteca física se manter como umas das principais fontes de informação, 

alguns fatores que vieram à tona com a era digital reforçam ainda mais a importância 

das bibliotecas na atualidade. Por isso, há fatos que justificam a permanência da 

biblioteca física na Uniguaçu: 

� Os usuários continuam necessitando das bibliotecas: por mais que os 

preços dos livros tenham caído e as versões digitais tenham angariado parte 

do mercado, nem sempre os usuários conseguirão comprar todos os livros e 

conteúdos que necessitam, logo, continuarão precisando das bibliotecas da 

mesma forma. 

� A dificuldade dos usuários em utilizar a tecnologia: por mais corriqueiro que 

possa parecer, nem todos têm a facilidade em manusear os meios eletrônicos 

onde podem ser encontradas informações e as mais diversas publicações. Por 

isso, as bibliotecas continuarão sendo um dos principais locais de pesquisa, 

onde os usuários poderão encontrar a orientação precisa e segura dos 

bibliotecários. 

� As bibliotecas continuam atendendo as necessidades dos usuários: um 

dos pontos cruciais para que qualquer tipo de estabelecimento se mantenha 

aberto é atender as necessidades básicas dos usuários que os procuram. 

Nesse quesito, as bibliotecas continuam alcançando seu objetivo, visto que têm 

se esforçado para atendê-los de forma mais eficiente, disponibilizando 

ferramentas que possam facilitar e otimizar o tempo que os usuários dispõem 

para estar nestes locais, bem como oferecem tecnologias que necessitam de 

menor esforço para que o acervo seja consultado e as informações sejam 

localizadas de forma mais rápida. As publicações digitais são exemplo disso, 

pois facilitam e dão agilidade a todo o processo de pesquisa dos usuários. 

Mesmo com esses fatos e com a reputação de que as bibliotecas irão continuar sendo 

vistas como centrais de conhecimento, já existem novos modelos que oferecem 

experiências únicas e inovadoras aos seus visitantes e usuários. A extensão do acervo 
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digital, a criação de programas de identificação e a digitalização de acervos e 

plataformas de visualização de objetos e publicações, bem como a criação de um 

espaço colaborativo para pesquisadores devem tornar-se realidade no mundo da 

biblioteconomia atual. 

Assim, a manutenção de uma biblioteca digital serve como expansão e processo de 

alcance para todos que necessitam de livros para suas atividades. 

 

4.6.5 Bibliografia básica 

 

Corresponde ao material bibliográfico indispensável para o desenvolvimento das 

disciplinas e considerado de consulta obrigatória. É adquirida em processo contínuo, 

segunda indicação de professores e coordenação de curso, visando sua composição, 

com no mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de exemplares de cada título 

é calculado na base de 01 (um) para cada 10 (dez) vagas ofertadas. 

 

4.6.6 Bibliografia complementar 

 

A literatura complementar compõe-se de livros nacionais ou importados necessários à 

complementação e atualização de bibliografias, seja em nível de pesquisa ou conteúdo 

programático das disciplinas oferecidas na Instituição, bem como para o 

desenvolvimento de atividades administrativas. É adquirida em processo contínuo, 

segundo indicação de professores e coordenação de curso, visando sua composição, 

com no mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de exemplares de cada título 

é igual a dois. 

 

4.6.7 Periódicos 

 

O acervo de periódicos conta com 716 títulos periódicos, 10.868 exemplares sendo 

entre assinaturas correntes, permutas com a revista REVI editada pela Uniguaçu e 

doações. 
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4.6.7 Multimídia 

 

A Biblioteca tem um acervo de fontes variadas de multimídia: Vídeos, DVD´s e CD´s 

✁ 4.790 títulos (5.443 exemplares). 

4.6.8 Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

No Banco de Dados estão armazenados os registros de todos os trabalhos 

apresentados por alunos de Graduação. 

 

4.6.9 Intercâmbio 

 

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso dos seus usuários ao acervo 

de outras instituições, a Biblioteca participa de redes e grupo de bibliotecas em níveis 

estadual e nacional. 

Em âmbito nacional, participa da COMUT Online ✁ Programa de Comutação 

Bibliográfica, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). Participa na categoria de Biblioteca Solicitante, o que permite 

obter cópia de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros armazenados 

em cerca de 1 000 bibliotecas brasileiras e na categoria de Biblioteca Base, atendendo 

aos pedidos de cópias feitos pelas demais bibliotecas solicitantes de nosso acervo de 

periódicos; 

 

4.6.10 Internet 

 

Para ampliar as oportunidades de acesso à informação, os usuários podem fazer uso 

da internet para acessar acervos de outras bibliotecas, bases de dados disponíveis 

gratuitamente e demais informações de interesse. Estão disponíveis 26 terminais de 

uso exclusivo para a internet na biblioteca. 
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4.6.11 Bases de Dados 

 

A Biblioteca conta com acesso a Bases de Dados, sendo que os usuários podem ser 

auxiliados pelo corpo técnico-administrativo da biblioteca constituído por: uma 

bibliotecária, uma assistente, um funcionário e estagiários. 

A Biblioteca Virtual é um acervo digital composto por milhares de títulos, que abordam 

diversas áreas de conhecimento. O Centro Universitário Vale do Iguaçu tem um 

planejamento de assinatura de uma Biblioteca Virtual a partir do ano de 2019. 

 

4.6.12 Regulamento Interno da Biblioteca Wilhelm Heinrich do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu  

 

O regulamento visa disciplinar e normalizar o Serviço de atendimento ao usuário da 

Biblioteca WILHELM HEINRICH.   

� ✞✄ ☎☎✑�✄☛✏✄☎✂✆ ✞✆ ✁✂✂✝✂☎☛✄☎✆ ✍✌✁☎�☎✁☎✂☎✄✆✁ ✆☎✁ ✆✝✓✄☎✁ ✞✄ ✎✁✆✞✓✆✔✠☎✂

pósgraduação, professores e colaboradores o acesso a informações necessárias às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Estimular a produção acadêmica e 

promover atividades interdisciplinares de incentivo à leitura e à pesquisa. Organizar e 

☎☎✄✁✄✁✡✆✁ ☎✁ ✁✓�☎✁☛✄✁ ✂✄�☎✁✑✆☎✂☎✄✆✂✁✕✖  

 O acervo da Biblioteca é composto por: Obras de referência (Dicionários,  

Enciclopédias e Atlas); Publicações monográficas (Livros, Anais, Dissertações e 

Teses);  Publicações periódicas e seriadas (Jornais, Periódicos e Revistas); Fitas de 

✡✁✞✄☎✁ ✝✡✝�✁✁ ✂✞✁✁ ✝✂✁✁✓✄☛✄✁✁ ✂✄✑✄✁☎☛✄☎✆ ✂☎✝✂�✆✎✄✄✁✠ ✄ ✄✂✁✆✁ ✁✆✁✆✁✖  

 A Biblioteca ficará aberta ao público das 7:30 às 22:30 horas, de segunda a sextafeira, 

e aos sábados das 7:30 às 12 horas.   

 

REGULAMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU). 

  

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
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Art. 1º. A Biblioteca Wilhelm Heinrich é um órgão de apoio subordinado à Reitoria, 

destina-se a disponibilizar recursos bibliográficos, informacionais, tecnológicos e 

acesso à informação, especialmente, ao corpo discente, docente e técnico-

administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em 

consideração o processo de ensino, pesquisa e extensão, assegurando a plena 

utilização de seus recursos materiais e humanos. 

 

Parágrafo Único: Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários da Biblioteca 

Wilhelm Heinrich, independente da sua categoria de usuário. 

  

Art. 2º. São objetivos da Biblioteca Wilhelm Heinrich: 

 

a) Proporcionar aos alunos de graduação, pós-graduação, professores e 

colaboradores o acesso às informações necessárias às atividades de ensino, 

iniciação à pesquisa e extensão; 

b) Estimular a produção acadêmica e promover atividades interdisciplinares de 

incentivo à leitura e à pesquisa; 

c) Organizar e conservar os suportes informacionais; 

d) Atender   a comunidade   acadêmica   em   suas   necessidades   bibliográficas   

e informacionais, dando  suporte  ao  desenvolvimento  dos  cursos  ministrados  

na instituição,   estimulando   o   autodesenvolvimento   de  seus membros e a 

pesquisa científica,  

e) Possibilitar capacitação discente e docente, por meio da pesquisa bibliográfica, 

em congruência com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 

f) Atender a comunidade externa, dando apoio ao ensino e a pesquisa, pela 

consulta local de seu acervo bibliográfico; 

g) Fomentar  o  gosto  pela  leitura, pelas artes e pela cultura, contribuindo com o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal de toda a comunidade; 

h) Contribuir  ativamente  para  a  diversificação  de  estratégias  e  métodos  de 

pesquisa e aprendizagem,  de  forma  a promover  o  desenvolvimento  de  

competências  e habilidades, permitindo aos usuários da biblioteca tornarem-

se cidadãos responsáveis. 
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i) Conservar, valorizar, promover e difundir o património escrito, desenvolvendo, 

assim, o respeito pelo uso da propriedade comum, incutindo um espírito de 

cooperação e de partilha. 

j) Difundir e facilitar documentação e informação útil e atualizada, em diversos 

suportes, relativa aos vários domínios de atividade, satisfazendo as 

necessidades de toda a comunidade acadêmica, local e regional; 

k) Promover   atividades  em   articulação   com   todos   os   elementos   da   

comunidade acadêmica, em conjunto com Programa de Capacitação 

Permanente de Docentes e Técnicos, com o Programa de Expansão Cultural e 

Preservação da Memória Local e com o Núcleo de Direitos Humanos. 

  

CAPÍTULO II 

DA BIBLIOTECÁRIA E DO CORPO TÉCNICO DA BIBLIOTECA E SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

  

Art. 3º. A Biblioteca, em conformidade com as demandas apresentadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), em congruência com os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), possui a seguinte estrutura: 

  

a) Bibliotecário(a); 

b) Supervisor da Biblioteca; 

c) Técnicos-administrativos; 

d) Estagiários. 

  

Art. 4º. São atribuições do Bibliotecário(a): 

 

a) Cumprir e fazer cumprir este Regulamento Interno; 

b) Administrar e representar a biblioteca; 

c) Indicar à Reitoria os nomes dos supervisores e técnicos administrativos para 

nomeação pela Mantenedora; 

d) Supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas seções; 
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e) Garantir a acessibilidade dos materiais e espaços da Biblioteca para toda a 

comunidade e em todos os âmbitos; 

f) Promover a acessibilidade de comunicação entre todos os setores, órgãos, 

acadêmicos, professores e comunidade externa; 

g) Participar de estudos de uso da informação, de avaliação de coleções, de 

usuários e outros,  inclusive  análise  bibliográfica,  que  visem  solucionar  

problemas  técnicos  ou  fornecer subsídios à tomada de decisões; 

h) Elaborar plano de atividades, proposta orçamentária, projetos específicos e 

relatórios anuais que incluam dados comparativos de anos anteriores; 

i) Produzir fichas catalográficas; 

j) Orientar  a  distribuição  e  o  remanejamento  de  pessoal,  auxiliar  em  

exercício  na biblioteca, quando necessário; 

k) Atribuir atividades ao pessoal auxiliar visando aprimorar a realização de 

atividades específicas; 

l) Promover a qualificação do pessoal recém-admitido e avaliar os desempenhos; 

m) Propor medidas que visem ao constante aperfeiçoamento do pessoal e dos 

serviços prestados;  

n) Coordenar os eventos culturais realizados pela biblioteca; 

o) Promover a divulgação do acervo, visando otimizar o uso do material 

bibliográfico; 

p) Sugerir   normas   relativas   ao   funcionamento   da   biblioteca   e   ao   

acesso   dos funcionários ao acervo;  

q) Acompanhar a aplicação dos recursos orçamentários destinados à biblioteca; 

r) Orientar e promover a orientação de manuais de serviço; 

s) Cumprir e fazer cumprir este regulamento e as disposições que lhe são 

aplicáveis; 

t) Calendarizar reuniões da Biblioteca, para discutir assuntos pertinentes ao setor; 

u) Desempenhar outras atividades correlatas. 

  

Art. 5º. As atribuições do Supervisor de Biblioteca compreendem a execução das 

seguintes atividades: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 
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b) Auxiliar o planejamento, organização, coordenação e controle todos os 

trabalhos desenvolvidos pelo Bibliotecário, de forma integrada com os demais 

membros da equipe de trabalho; 

c) Programar e solicitar ao bibliotecário os recursos necessários ao bom 

desempenho da Biblioteca; 

d) Participar, quando convocado, das reuniões organizadas pelo bibliotecário ou 

Reitoria da Instituição; 

e) Apresentar ao bibliotecário o Programa Anual de Trabalho; 

f) Oferecer ao bibliotecário sugestões, planos e programas visando aperfeiçoar, 

agilizar e otimizar os serviços da biblioteca; 

g) Realizar reuniões periódicas com o pessoal sob sua chefia para debater a 

solução de problemas afetos à Biblioteca; 

h) Elaborar semestralmente o relatório das atividades desenvolvidas pela 

Biblioteca e encaminhá-los ao Bibliotecário; 

i) Verificar, periodicamente, o acervo e demais itens da biblioteca, produzindo 

relatórios da verificação para futura apresentação em reuniões; 

j) Desempenhar outras atividades determinadas pelo Bibliotecário.  

 

Art. 6º. Aos Técnicos-Administrativos compete: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) A seleção do material bibliográfico recebido via compra, doação e permuta; 

c) A carimbagem e anotações pertinentes ao material; 

d) O cadastramento do acervo em banco de dados; 

e) A confecção de fichas catalográficas do acervo de livros e periódicos; 

f) A inserção nos catálogos de controle interno e externo das fichas, matriz, 

tombo, autor, título, assunto, etc; 

g) A indexação de documentos, periódicos, livros e demais itens da biblioteca; 

h) Preenchimento da guia de utilização de multimeios; 

i) O preparo do acervo para circulação; 

j) A atualização do cadastro de endereços de editoras, universidade e 

instituições;  

k) A atualização do cadastro de usuários; 
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l) A confecção das carteiras de usuários;  

m) A confecção de boletim informativo da biblioteca; 

n) O desenvolvimento de arquivo ✞✄ ☎✂✁✆✁ �✆✁✆ �✁✄✁☛✆✔✠☎ ✞✄ ✁✄✁✡✂✔☎✁ ✍☎✄-✝✂✄✄✕✁ 

o) A elaboração de estatísticas dos serviços desenvolvidos; 

p) O desempenho de outras atividades inerentes. 

 

Art. 7º. Aos Estagiários compete: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Auxílio ao usuário quanto à utilização do acervo; 

c) Controle de empréstimos, consulta, devolução, renovação e reserva do acervo; 

d) O cadastramento de usuários; 

e) O levantamento do material bibliográfico em falta; 

f) A divulgação do material adquirido por compra, doação e permuta; 

g) A realização de estatística das obras consultadas, emprestadas e frequência 

de usuários; 

h) A realização de inventário e estatística do acervo e dos serviços prestados; 

i) A organização do acervo nas estantes;  

j) O levantamento bibliográfico; 

k) O controle do serviço de portaria; 

l) O controle de obras emprestadas em atraso; 

m) A seleção do material a ser restaurado; 

n) A desmontagem, restauração e montagem das obras danificadas e o trabalho 

de higiene do acervo. 

o) A programação de eventos relacionados à preservação das obras junto aos 

usuários; 

p) O desempenho de outras atividades correlatas. 

  

Art. 8º. A composição do pessoal de biblioteca passa pelos procedimentos previstos 

no Programa de Contratação de Docentes e Técnicos-Administrativos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Parágrafo Único: Os estagiários poderão ser selecionados por meio da Bolsa Estágio, 

presente no Programa de Incentivos Financeiros do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

  

CAPÍTULO III 

DO ACERVO E ESTRUTURA 

 

Art. 9º. O acervo da biblioteca é composto por: 

 

a) Material bibliográfico genérico e especializado; 

b) Material bibliográfico de referência, compreendendo: dicionários, 

enciclopédias, atlas, outros. 

c) Material bibliográfico raro; 

d) Teses, dissertações, monografias e outros trabalhos não publicados; 

e) Publicações oficiais e documentos; 

f) Periódicos, folhetos, mapas e similares; 

g) Reprodução de arte e gravuras; 

h) Multimeios; 

i) Reserva técnica; 

j) Outros materiais. 

Parágrafo Único: A biblioteca tem equipamentos computacionais, para consulta ao 

acervo, a disposição dos usuários. 

 

Art. 10º. A biblioteca manterá sob sua responsabilidade salas destinadas ao estudo 

individual ou em grupo. 

 

Art. 11. No espaço reservado ao acervo, o usuário portará apenas material para 

anotações. 

 

§ 1º. Objetos de uso pessoal, como bolsas, pastas e outros serão obrigatoriamente 

guardados na recepção. 

§ 2º. Não serão permitidos a realização de lanches e a ingestão de bebidas no interior 

da biblioteca. 
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CAPÍTULO IV 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 12. São direitos dos usuários: 

 

a) Ter acesso gratuito aos serviços da Biblioteca, para fins de consulta local e 

empréstimo; nesse último caso exclusivamente para usuários internos 

b) Circular livremente na sala de leitura; 

c) Receber atendimento eficiente e respeitoso por parte dos funcionários da 

Biblioteca; 

d) Apresentar suas críticas e sugestões para melhoria dos serviços 

 

Art. 13. São deveres dos usuários: 

 

a) Zelar pela conservação do acervo e patrimônio da Biblioteca; 

b) Apresentar a carteira de usuário para empréstimo e renovação do material; 

c) Efetuar pessoalmente o empréstimo destas obras; 

d) Responsabilizar-se pelas obras retiradas, obrigando-se a devolvê-las no dia 

determinado, em perfeito estado de conservação; 

e) Não fumar nas dependências da Biblioteca; 

f) Não consumir bebidas e alimentos nas dependências da Biblioteca; 

g) Obedecer às normas estabelecidas neste Regulamento. 

h) Correto manuseio dos materiais, visando a preservação da integridade e 

conservação destes; 

i) Cordialidade no trato com os funcionários e demais usuários 

  

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH 

  

Art. 14. A Biblioteca ficará aberta ao público das 7h30min às 22h30min, de segunda a 

sexta-feira, e aos sábados das 7h30 às 12 h.  

 

Art. 15. A consulta ao acervo da biblioteca é franqueada a todos os interessados. 
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CAPÍTULO VI 

DO EMPRÉSTIMO, RENOVAÇÃO, RESERVA E DEVOLUÇÃO 

  

Art. 16. A Bibliotecária, em conjunto com a Reitoria, poderá decidir pela ampliação da 

relação de usuários com direito a empréstimo, prevista nesta Seção, desde que a 

medida não resulte em queda da qualidade dos serviços já prestados. 

 

Parágrafo Único: Para a consecução do disposto no parágrafo anterior, será exigida a 

apresentação dos documentos necessários, conforme cada caso, visando ao efetivo 

controle dos empréstimos e das evoluções. 

 

Art. 17. Os empréstimos somente são efetuados aos integrantes do corpo docente, 

discente da instituição, egressos e pessoal contratado pela Mantenedora; 

 

§ 1º. Para ter acesso aos empréstimos, os usuários são obrigados a preencher ficha 

de cadastro, na recepção da biblioteca, informando dados pessoais. 

§ 2º. Para discentes, deverá ser apresentado: 

 

a) Comprovante de matrícula, no caso dos discentes de cursos; 

b) Apresentar carteira do estudante ou documento com foto; 

c) Caso ainda não possua carteira do estudante deve portar consigo documento 

com foto e o respectivo comprovante de pagamento para a confecção da 

mesma. 

§ 3º. Para docentes e funcionários, deverá ser apresentado o número do ponto e/ou 

documento de identificação (RG/CPF). 

§ 4º. Para empréstimos realizados por egressos, os mesmos deverão observar as 

seguintes normas: 

 

a) Para se cadastrar, deverá apresentar documento com foto e comprovante de 

residência atualizado; 

b) Poderá efetuar empréstimo domiciliar de até 3 materiais; 
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c) Deverá renovar ou devolver o material até o prazo estabelecido no 

comprovante de empréstimo; 

d) Em casos de atraso na devolução, deverá pagar multa de R$1,00 por dia e por 

material emprestado; 

e) Egressos com cadastro inativo por 6 meses, serão excluídos do sistema de 

empréstimos, podendo ativar o cadastro novamente da forma inicial.  

 

Art. 18. Como prova da habilitação ao empréstimo, será fornecida uma única carteira 

a cada usuário inscrito junto à biblioteca. 

 

§ 1º. A carteira de usuário é pessoal e intransferível. 

§ 2º. O extravio do documento ou a mudança de endereço do usuário deverão ser 

comunicados imediatamente ao responsável pela seção de serviços técnicos e 

informática da biblioteca. 

§ 3º. A segunda via da carteira de usuário pode ser solicitada, mediante requerimento 

e o pagamento da respectiva taxa. 

 

Art. 19. Será cobrada taxa de confecção da carteira de usuário, na emissão: 

 

a) Inicial, prevista no caput do Artigo 18. 

b) Da segunda via, mediante requerimento do interessado. 

 

Art. 20. O usuário terá livre acesso ao acervo, desde que observe: 

 

a) Correto manuseio dos materiais, visando a preservação da integridade e 

conservação destes. 

b) Adequada postura no espaço físico da biblioteca, 

c) Cordialidade no trato com os funcionários e demais usuários. 

 

Art. 21. O empréstimo e devolução de livros e outros materiais serão efetuados 

somente mediante a apresentação da carteira de usuário. 
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Parágrafo Único: A reserva e a renovação de livros e outros materiais poderão ser 

feitos de maneira presencial, no espaço físico da biblioteca, ou on-line, disponível no 

portal do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 22. Cada usuário pode retirar no máximo cinco livros, obedecendo prazo de cinco 

dias úteis para devolução. 

 

§ 1º. Ao docente é permitida a retirada de até cinco livros, devendo devolvê-los em, 

no máximo, quinze dias. 

§ 2º. O aluno de curso de pós-graduação terá direito a emprestar até cinco livros, pelo 

prazo máximo de quinze dias. 

§ 3º. Livros confiados à guarda das coordenações de curso e demais setores da 

Instituição ligados ao ensino, a pesquisa e a extensão serão obrigatoriamente 

devolvidos quinze dias antes do término de cada semestre letivo.  

§ 4º. O aluno que estiver no último ano da graduação e desenvolvendo o trabalho de 

conclusão de curso terá direito a emprestar até cinco livros, pelo prazo máximo de 

quinze dias. 

 

Art. 23. Em situações excepcionais, por necessidade justificada e a critério do 

bibliotecário, será permitido: 

 

a) Alterar os prazos de empréstimo. 

b) Exigir a devolução imediata do material emprestado; 

c) Vedar a retirada de qualquer livro pertencente ao acervo. 

 

Art. 24. Por decisão do bibliotecário, pode-se realizar empréstimos de livros e outros 

materiais com prazos de devolução inferiores aos previstos nos incisos do caput do 

Artigo 20 deste Regulamento. 

 

Art. 25. A renovação do prazo de empréstimo ocorrerá sempre que solicitado, caso 

não haja reserva anterior. 

 



386  
  

 

✞✁☛✖ �✂✖ � ✡✄✞✆✞☎ ☎ ✄✑�✁�✁☛✂✑☎ ✞✆✁ ☎✂✁✆✁ ✄ ✑✆☛✄✁✂✆✂✁ ☎☎✄✁☛✆✄☛✄✁ ✄☎ ✂✄☎✂✁☎ ✍✂✕ ✆☛� ✍✂✕

do caput do artigo 9, excetuando-se os casos previstos neste regulamento. 

 

� ✝�✖ ✞✁ ☎✂✁✆✁ ✁✄�✄✁✂✞✆✁ ✄☎✁ ✂✄☎✂✁☎✁ ✍✂✕✂ ✍✄✕✂ ✍�✕ ✄ ✍✂✕ ✞☎ caput do artigo 9º, deste 

regulamento, quando solicitadas para consultas em sala de aula, nas salas de estudo, 

ou para reprodução autorizada, serão confiadas ao interessado, por um prazo máximo 

de quatro horas, mediante a apresentação da carteira de usuário ou da cédula de 

identidade. 

� ��✖ ✞✁ ☎✂✁✆✁ ✞✄ ✁✓✄ ☛✁✆☛✆ ☎ ✂✄☎✂✁☎ ✍✞✕ ✞☎ caput do artigo 9º podem ser objeto de 

empréstimo nas condições previstas no parágrafo anterior, somente com 

a  autorização do bibliotecário. 

 

Art. 27. A biblioteca aceita solicitação de reserva de livros e materiais que já se 

encontram emprestados a outro usuário. 

Parágrafo único: o material reservado ficará à disposição, para confirmação do 

empréstimo pelo solicitante, por um período de vinte e quatro horas, a partir da data 

de devolução pelo usuário anterior. 

 

Art. 28. O prazo da devolução será rigorosamente observado, aplicando-se multa, 

através da verificação: 

 

a) Da data fixada, com base no número de livros e de dias corridos em atraso. 

b) Do horário pré-determinado, com base no número de livros de referências de 

reserva-técnica, computando-se em dobro o valor da multa para cada hora de 

atraso. 

 

Art. 29. Os valores da taxa e da multa são estipulados pelo Setor Financeiro, conforme 

balanço anual, com planilhas apresentadas e aprovadas pelo Conselho Superior 

Universitário, sendo os valores recolhidos no próprio Setor Financeiro. 

 

§ 1º. Os recursos de que trata o caput deste artigo serão revertidos na aquisição de 

livros, equipamentos ou de outros materiais necessários ao bom funcionamento da 

biblioteca. 
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§ 2º.  A partir da entrega, atrasada, do material emprestado a contagem de dias de 

multa é paralisado, para que seja realizado o pagamento do valor constante.  

§ 3º. Somente será liberado novo empréstimo demais transações internas na 

instituição se os valores devidos na biblioteca, em relação às multas, ou devoluções, 

estejam em dia com o que determina o presente Regulamento Interno, e demais 

documentos legais em vigências na instituição. 

 

Art. 30. O usuário é o único responsável pelo material tomado por empréstimo ou 

utilizado em consulta na própria biblioteca. 

 

Art. 31. São anotados na ficha cadastral do usuário os dados relativos ao não 

cumprimento das normas internas da biblioteca, bem como de outras ocorrências que 

tenham resultado na aplicação de penalidades previstas neste regulamento. 

Art. 32. O material bibliográfico utilizado de forma incorreta ou indevida será reposto 

pelo usuário, observando-se os seguintes critérios, nos casos de extravio, perda ou 

dano irreparável: 

 

a) Substituição por obra idêntica, ou similar à critério do bibliotecário. 

b) Ressarcimento do valor equivalente, caso não realize diretamente a aquisição. 

 

Parágrafo Único: Para a obras com edição esgotada deverá ser feito ressarcimento do 

valor levantado pelo bibliotecário em conjunto com a Reitoria. 

 

Art. 33. O usuário em débito com a biblioteca não poderá usufruir de qualquer forma 

de empréstimo. 

 

§ 1º. comprovando-se, no período de atualização da listagem, a falta de pagamento 

ou reposição, a biblioteca determinará a suspensão do cadastro, no âmbito de sua 

competência, para que este regularize sua situação junto à biblioteca. 

 

Art. 34. Fica vedado, por um prazo de seis meses, o acesso à biblioteca para consulta 

ou para empréstimo o usuário que: 
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a) Retire irregular e comprovadamente material do acervo. 

b) Pela segunda vez cause dano ao acervo. 

c) Reiteradamente desrespeite as regras fixadas nos incisos do caput do Art. 13 

deste regulamento. 

 

Art. 35. Podem ser, ainda, aplicadas pelo bibliotecário, as seguintes penalidades: 

 

a) Cancelamento definitivo da carteira do usuário que, pela terceira vez 

consecutiva, provoque dano a qualquer obra do acervo. 

b) Suspensão do acesso ao acervo aos usuários que danifiquem o mobiliário, 

fichário ou outros materiais pertencentes ao patrimônio da biblioteca. 

 

Art. 36. Os atos que importem a perda do vínculo empregatício de pessoal serão 

comunicados pela Mantenedora para que se proceda ao cancelamento do cadastro 

do usuário. 

CAPÍTULO VII 

DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH 

  

Art. 37. A Biblioteca Wilhelm Heinrich oferece a seus usuários os seguintes serviços: 

 

a) Empréstimo local e domiciliar; 

b) Reserva de obras; 

c) Levantamento e orientação bibliográfica; 

d) Consulta livre ao acervo e a base de dados local; 

e) Uso dos computadores para fins de pesquisa acadêmica, observadas as regras 

deste Regulamento; 

f) Uso de guarda-volumes, não sendo permitida a utilização ultrapassando o horário 

de expediente, ou seja, que o material fique armazenado de um dia para outro. Ao 

usuário que não obedecer a norma, será cobrada uma multa de R$ 1,00 (um real) a 

diária; 

g) Na página da Biblioteca estão disponíveis sites de interesse dos cursos oferecidos 

pela instituição, base de dados entre outros serviços; 

h) Treinamento aos usuários. 
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CAPÍTULO VIII 

DA AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

E DEMAIS OBRAS E DOCUMENTOS 

  

Art. 38. Compete ao Bibliotecário e chefes de seção manter o processo de aquisição, 

atualização e manutenção das obras e demais materiais do acervo, descritos nos 

incisos do caput do Artigo 15, a partir das necessidades a serem apresentadas e 

comprovadas pelas coordenações de cursos de graduação e pós-graduação, por 

intermédio de seus Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), bem como dos membros 

do colegiado. 

  

Parágrafo Único: Cabe ao NDE a análise e supervisão das obras de referência básica 

e complementar, passado para aprovação, sempre, de compra pela Reitoria Geral do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

  

Art. 39. O processo de manutenção do acervo da Biblioteca Wilhelm Heinrich deverá 

ser permanente, efetivo e preditivo sempre que possível. 

  

Art. 40. Cabe ao Bibliotecário a aproximação com as coordenações de cursos para, 

sempre que possível, desenvolver metas para a manutenção e organização o acervo 

de forma a atender às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação. 

  

Art. 41. A biblioteca poderá contar com um acervo virtual, desde que esse seja 

aprovado pelo NDE dos cursos de graduação, com devida aprovação para aquisição 

sancionada pela Reitoria. 

  

Art. 42. Os periódicos deverão ser constantemente revisados e adquiridos em 

conformidade com as necessidades dos cursos presentes na instituição, com a devida 

aprovação para aquisição sancionada pela Reitoria. 
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Art. 43. Os terminais de consulta entrarão no Plano de Manutenção preditiva do Núcleo 

de Tecnologia de Informação e Comunicação, sendo respeitada a necessidade da 

Biblioteca e seus usuários.  

  

Art. 44. Para a reposição do acervo, conforme o que está presente no caput do 

Capítulo III, Art. 10º e suas alíneas, do presente Regulamento Interno, não poderá ser 

realizado fotocópias de qualquer espécie, mantendo a idoneidade e o que prevê a Lei 

9.610, de 19 de fevereiro de 1988, que tange sobre os direitos autorais.  

  

Parágrafo Único: As reproduções somente serão permitidas para compor o acervo 

quando houver, ou couber a autorização dos órgãos competentes, ou que sejam de 

domínio público.  

  

Art. 45. Com relação ao espaço físico, presente no caput Art. 10 e 11, cabe ao 

Bibliotecário manter em condições de uso, acionando os setores responsáveis quando 

necessário, desde que pratique a manutenção preditiva.  

  

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 46. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e julgados 

pela Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a Equipe do 

Núcleo. 

 

Art. 47. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de aprovação 

pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo as 

disposições ao contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA  
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4.6.13 Periódicos Especializados  
Além dos periódicos impressos, também são disponibilizados os seguintes 
periódicos, na forma virtual:   
 
1. Alternativas em psicologia  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-
339X&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
2. Anuário de Investigaciones  
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-1686&nrm=iso&lng=pt 
 
3. Arquivos Brasileiros em Psicologia  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1809-
5267&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
4. Boletim de Psicologia  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0006-
5943&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
5. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental/Brazilian Journal of Mental Health  
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm 

 
6. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho - USP 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-
3717&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
7. Cadernos de Psicopedagogia  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1676-
1049&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
8. Ciencias Psicológicas (Uruguai)  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1688-
4094&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
9. Ciências & Cognição  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-

5821&nrm=iso&rep=&lng=pt 

 
10. Construção Psicopedagógica  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-
6954&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
 
11. Contextos clínicos  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-
3482&nrm=iso&rep=&lng=pt 
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12. Cuadernos de Neuropsicologia (Chile)  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-
4123&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
13. Cógito  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-
9479&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
14. Diversitas (Colômbia)  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1794-

9998&nrm=iso&lng=pt 

 
15. Epistemo-somática  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-
2005&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
16. Estilos da China  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-
7128&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
17. Estudos de Psicanálise 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-
3437&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
18. Estudos de Psicologia ✁ PUC/SP  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-166X&nrm=iso&lng=pt 
 
19. Estudos de Psicologia ✁ UFRN  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-294X&nrm=iso&lng=pt 

 
20. Estudos e Pesquisas em Psicologia - UFRJ  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-
4281&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
21. Fractal Revista de Psicologia  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-0292&nrm=iso&lng=pt 
 
22. Imaginário  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-
666X&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
23. Interdisciplinaria (Argentina)  
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1668-7027&nrm=iso&lng=pt 

 
24. Jornal de Psicanálise  
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http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-
5835&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
25. Psicologia Ciência e Profissão  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1414-9893&lng=pt&nrm=iso 
 
26. Revista Brasileira de Orientação Profissional  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-
3390&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
27. Revista Brasileira de Psicanálise  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0486-

641X&nrm=iso&rep=&lng=pt 

 
28. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-
9145&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
29. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-

5545&nrm=iso&rep=&lng=pt 

 
30. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-
5687&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
31. Revista Interamericana de Psicologia - UFRGS  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-
9690&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
32. Revista Latinoamericana de Psicologia  
 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-
0534&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
33. Revista Psicologia: organização e trabalho  
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/rpot 
 
34. Revista Psicopedagogia  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-
8486&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
35. Suma Psicológica  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-

4381&nrm=iso&rep=&lng=pt 
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36. Temas em Psicologia  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-
389X&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
37. Tempo Psicanalítico  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-
4838&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
38. Terapia Psicológica  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-4808&nrm=iso&lng=pt 

 

4.7 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS PARA FORMAÇÃO BÁSICA  
 
A IES conta com laboratórios que atendem plenamente a formação básica 
acadêmico de Enfermagem, a fim de complementar o ensino teórico e permitir 
práticas fundamentais. Para isso conta com uma Comissão de biossegurança que 
avalia, supervisiona e acompanha as práticas dos laboratórios. 
 

4.7.1 Regimento da Comissão de Biossegurança Do Centro Universitário Vale 
do Iguaçu Uniguaçu  
 
PROPOSTA DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 
UNIGUAÇU 
 
Capítulo I 
DA Natureza e Finalidades 
 
Art. 1º.  Por este Regimento regulamenta-se a composição, as atribuições, a 
estrutura, as competências e o funcionamento da Comissão de Biossegurança do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
 
Art. 2º. A Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 
(Uniguaçu) é um órgão de caráter consultivo, deliberativo, educativo e executivo, 
com a finalidade prevenir, minimizar ou eliminar os riscos biológicos inerentes às 
atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação 
de serviços, visando à saúde humana e dos animais, bem como a preservação do 
meio ambiente, no âmbito da Instituição. 
 
Capítulo II 
DAS Competências e Atribuições 
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Art. 3º. Compete à Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu (Uniguaçu) no âmbito da Instituição estabelecer normas, fiscalizar e tomar 
providências para o cumprimento das normas estabelecidas para o desenvolvimento 
de atividades que envolvam: 
 

a) Pesquisa, manipulação, transporte, produção e descarte de organismos 

geneticamente modificados - OGM e seus derivados e resíduos; 

b) Produtos e processos de biotecnologia e seus resíduos; 

c) Organismos que ofereçam risco à saúde humana ou animal; 

d) Fitopatógenos; 

e) Coleta, preservação, análise e transporte de amostras clínicas ou material 

biológico; 

f) Procedimentos de contato direto com pacientes. 

Art. 4º. São atribuições da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale 
do Iguaçu (Uniguaçu). 
 

a) Manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, 

quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões 

relacionadas à saúde e à segurança, bem como sobre os procedimentos em 

caso de acidentes envolvendo material biológico; 

b) Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 

funcionamento das instalações sob sua responsabilidade dentro dos padrões e 

normas nacionais e internacionais de biossegurança; 

c) Requerer dos responsáveis a apresentação de projetos, pareceres, relatórios 

ou outros documentos pertinentes que envolvam as atividades acima descritas. 

 
Capítulo III 
DA Estrutura e Composição 
 
Art. 5º. A Comissão de Biossegurança é subordinada administrativamente à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e à Extensão e à Pró-Reitoria 
Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e ao Núcleo de Ética e 
Bioética. 
 
Art. 6º. Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 
(Uniguaçu) é nomeada pela Reitoria sendo composta pelos seguintes membros:  
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a) Um docente representante de cada um dos Colegiados de Curso das áreas da 

Saúde e seus suplentes eleitos por seus pares; 

b) Um representante dos servidores técnico-administrativos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e seu suplente, eleitos por seus pares; 

c) Por membros com competência técnica e atividade profissional nas áreas de 

Biologia Molecular/Biotecnologia; Saúde Humana; Área Animal; Área Vegetal; 

Ética e Direito, sendo um membro por área; 

d) Os membros de que trata o inciso III deste artigo serão selecionados pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e Pela Pró-

Reitoria Acadêmica dentre os nomes enviados pelos Colegiados de Curso. 

 
Art. 7º. Compete aos membros da Comissão de Biossegurança indicar entre seus 
componentes, o Presidente e o Vice-presidente da Comissão. 
 
Art. 8º. Comissão de Biossegurança disporá de um secretário indicado pelo 
presidente, dentre os membros da comissão ou de um servidor técnico-
administrativo. 
 
Art. 9º. Os membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU terão mandato 
de dois anos, sendo admitida a reeleição ou recondução. 
 
Parágrafo Único: Perderá o mandato, mediante reconhecimento expresso de 
vacância pela Comissão de Biossegurança, o membro que, tendo sido convocado, 
faltar sem justificativa formal a três reuniões no mesmo ano, reassumindo o suplente 
e indicando-se novo representante. 
 
Art. 10º. Poderá haver a substituição de qualquer membro da comissão durante a 
vigência de seu mandato, desde que plenamente justificada. 
 
Seção I 
Das atribuições da Presidência 
 
Art. 11. Compete ao Presidente da Comissão de Biossegurança do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 
 

a) Convocar e conduzir as reuniões ordinárias ou extraordinárias da Comissão de 

Biossegurança; 
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b) Submeter à Comissão de Biossegurança todos os assuntos constantes da 

pauta de reunião; 

c) Assinar os atos destinados a formalizar e documentar as decisões da Comissão 

de Biossegurança; 

d) Convidar a participar das reuniões, após consulta e aprovação pelos membros 

da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU, consultores para auxiliar na 

discussão de casos específicos; 

e) Distribuir aos membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU 

matérias para seu exame e parecer; 

f) Zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento e resolver as questões 

de ordem; 

g) Representar ou indicar representante da Comissão de Biossegurança nos atos 

que se fizerem necessários, respeitada a natureza de suas atribuições; 

h) Requerer a instauração de sindicância em caso de denúncia de irregularidade 

nas atividades descritas no artigo 3º deste Regimento; 

i) Assegurar o cumprimento das normas de biossegurança em conformidade com 

as recomendações nacionais e internacionais. 

 
Art.12. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas faltas ou 
impedimentos legais. 
 
Seção II 
Das atribuições da Secretaria 
 
Art. 13 Compete ao secretário: 
 

a)  Assessorar a presidência da Comissão de Biossegurança; 

b) Manter arquivos e registros de documentos e atividades relacionadas à 

Comissão de Biossegurança; 

c) Elaborar, redigir e organizar atas, memórias e documentos oficiais recebidos e 

emitidos pela Comissão de Biossegurança; 

d) Manter informações eletrônicas no âmbito da Comissão de Biossegurança; 
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e) Elaborar juntamente com a presidência o relatório anual de atividades da 

Comissão de Biossegurança submetê-lo à comissão para posterior 

encaminhamento as Pró-Reitorias já nominadas e divulgação à coletividade; 

f) Encaminhar documentos produzidos ou solicitados pela presidência e pela 

Comissão de Biossegurança; 

 
Seção Iii 
Dos Direitos e Deveres dos Membros 
 
Art. 14. Cabe aos membros da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário 
Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 
 

a) Comparecer, participar e votar nas reuniões da comissão; 

b) Aprovar as pautas e memórias da reunião, elaboradas pela presidência e 

secretaria da Comissão de Biossegurança; 

c) Propor a convocação de reuniões extraordinárias da Comissão de 

Biossegurança; 

d) Examinar e relatar expedientes que lhes forem distribuídos pela presidência da 

Comissão de Biossegurança, dentro dos prazos estabelecidos; 

e) Propor atividades de interesse para a Comissão de Biossegurança; 

f) Representar a Comissão de Biossegurança nos atos e nas demais instâncias 

de interesse, quando indicados pelo presidente da comissão; 

g) Divulgar e fomentar a qualificação e participação em atividades de cunho 

científico e informativo no âmbito; 

h) Aprovar, em reunião plenária, os grupos de trabalho, seu âmbito, duração e 

escopo de trabalho; 

i) Indicar, dentre eles, os dirigentes da primeira reunião dos grupos de trabalho, 

em que se escolherá sua coordenação; 

 
Parágrafo Único: Os membros titulares, em suas faltas, serão substituídos pelos 
respectivos suplentes nas reuniões da comissão, com iguais atribuições.  
 
Capítulo IV 
Do Funcionamento 
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Art. 15. A Comissão de Biossegurança reunir-se-á ordinariamente, a cada dois 
meses, conforme calendário definido na primeira reunião anual, que ocorrerá na 
primeira semana do calendário letivo de cada ano, e extraordinariamente, sempre 
que convocada pelo seu presidente ou a requerimento da maioria simples de seus 
membros; 
§ 1º. Na impossibilidade de comparecimento do presidente ou do vice-presidente, 
dirigirá os trabalhos o decano da comissão. 
§ 2º. Os membros titulares serão convocados para as reuniões com no mínimo 48 
horas de antecedência, cabendo a cada membro titular a responsabilidade de 
comunicar seu suplente em caso de sua impossibilidade de comparecimento. 
§ 3º. Nos casos em que o titular e seu suplente estiverem impossibilitados de 
comparecer à reunião, deverão comunicar com antecedência mínima de 24 horas e 
apresentar justificativa formal à presidência da Comissão de Biossegurança. 
§ 4º. As reuniões obedecerão à pauta formulada pelo presidente e secretário. 
§ 5º. Pedidos de inclusão de assuntos na pauta de reunião poderão ser dirigidos ao 
secretário por qualquer membro, com antecedência mínima de 24 horas da data de 
realização da reunião, ou apresentados durante a aprovação da pauta pelo plenário. 
§ 6º As reuniões serão instaladas com a presença mínima da maioria simples dos 
membros presentes. 
§ 7º As reuniões extraordinárias serão instaladas no horário estabelecido com a 
presença mínima da maioria simples dos membros presentes, descontadas as faltas 
justificadas, ou com qualquer número depois de decorridos 30 minutos. 
§ 8º O membro presente à reunião poderá solicitar, em qualquer fase dos trabalhos, 
salvo se já anunciada a decisão, a retirada de matéria de sua autoria ou pedir vista 
da que estiver em discussão, que será apreciada posteriormente, sempre 
respeitando o prazo definido pela Comissão de Biossegurança. 
§ 9º Após o anúncio do encerramento da discussão pelo presidente ou por quem 
estiver dirigindo a reunião, a matéria será submetida à aprovação. 
 
Art. 16. Todas as decisões da Comissão de Biossegurança são deliberadas em 
reuniões ordinárias e extraordinárias, por votação.  
 
§ 1º. A votação é realizada mediante quorum, sendo que a aprovação das matérias 
se dará por maioria simples. 
§ 2º. Qualquer membro da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU pode fazer 
constar seu voto em ata. 
§ 3º. O presidente da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU tem o voto de 
qualidade. 
§ 4º. Os membros que coordenam ou participam de algum projeto ou outra atividade 
em votação devem abster-se do voto. 
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Art. 17. A Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU poderá constituir 
subcomissões ou grupos de trabalho transitórios para apreciação de matéria 
específica, além de elaborar documentos técnicos para subsidiar as atividades dos 
grupos estabelecidos, podendo ainda convidar, com igual objetivo, personalidades 
de reconhecida competência em sua especialidade. 
 
Capítulo V 
DAS Disposições Gerais 
 
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Biossegurança da 
UNIGUAÇU. 
 
Art. 19. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as disposições 
em contrário. 
União da Vitória, 02 de abril de 2019. 
 
Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 
 

4.7.2 Laboratórios didáticos especializados: quantidade   
 
Os laboratórios são espaços em que os acadêmicos observam, acompanham e 
realizam a intervenção profissional acompanhados pelo Enfermeiro técnico e 
professores. O curso de Enfermagem utiliza-se do Laboratório de Procedimentos em 
Enfermagem, do Hospital Veterinário e da Academia de Ginástica da IES. Todas as 
atividades desenvolvidas nos laboratórios da IES seguem regulamentos específicos. 
 

4.7.2.1 Laboratório de simulação de procedimentos de enfermagem  

 
O laboratório de simulação de procedimentos de enfermagem está localizado no 
edifício sede da instituição. Ocupa uma área de 85,70 m2.  É utilizado, no período 
matutino, para aulas práticas de diversas disciplinas e no período vespertino, para a 
realização da disciplina de Processo do Cuidar.  
O Laboratório de simulação de procedimentos de Enfermagem situado no Edifício 
SEDE com 85,4m² atende, além do curso de enfermagem, os demais cursos da área 
da saúde como: Farmácia, Fisioterapia, Biomedicina, Nutrição e Educação Física, 
quanto ao desenvolvimento de habilidades específicas de cada curso. O Laboratório 
tem como objetivo proporcionar aos acadêmicos de todas as áreas um aprendizado 
técnico-científico de forma clara, objetiva, progressiva e participativa, capacitando-os 
a desenvolver ações que visam à assistência integral ao ser humano. Conta com o 
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apoio dos professores e monitores mantendo as atividades nos períodos matutino, 
vespertino e noturno.   
A utilização do Laboratório como estratégia de complemento das atividades teóricas, 
permite aos acadêmicos uma maior vivência da realidade clínica, possibilitando 
assim, maior segurança quanto aos procedimentos a serem realizados e também 
conhecimentos sobre biossegurança. O Laboratório mantém constante inovação, 
disponibilizando de manequins, adaptando-se as tecnologias utilizadas no mercado, 
bem como materiais para procedimentos técnicos aproximando o acadêmico da 
realidade hospitalar e dos serviços de saúde da região, melhorando o processo 
ensino aprendizagem.   
Consideramos, dessa forma, que o Laboratório de simulação de procedimentos de 
Enfermagem seja de fundamental importância para o desenvolvimento do processo 
ensinoaprendizagem, pois propiciam ao graduando a aplicação dos conhecimentos 
teóricos adquiridos em sala de aula (o conhecer), desenvolvendo habilidades (o 
fazer) e aprendendo a ser e a conviver (a atitude).  
O Laboratório dispõe de diversos insumos para para que seja possível a 
demonstração das  técnicas realizadas em enfermagem, como exemplo, punções 
venosa, inalação de fluidoterapia; cateterismos, realização de curativos entre outras, 
técnicas básicas que são de fundamental importância para a prática profissional. 
Desta forma dispõe dos seguintes insumos, seringas, agulhas, cateteres venosos, 
luvas, soros entre outros, todos esses insumos estão no prazo de validade, não 
sendo utilizado materiais fora desse, pois preza-se pela segurança dos alunos.  
Além dos materiais, já descritos, para proporcionar mais proximidade com a 
realidade do ambiente hospitalar, dispõe de equipamentos para o atendimento das 
áreas de atuação na área de Enfermagem abordadas no currículo pleno do curso. 
Os equipamentos são modernos e atendem perfeitamente às necessidades do 
curso. Os equipamentos e materiais disponíveis são:  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  
Materiais diversos para aulas práticas  
(sondas, seringas, agulhas, micropore, ataduras, 
luvas, cateteres, soro fisiológico, fios cirúrgicos, etc)  

Quantidades Variadas  

Aparelho para medir glicemia  01  
Aspirador  01  
Bacias e jarras   11   
Balanças para pesagem de adultos  02  
Balanças para Recém-nascidos  01  
Bandejas  07  
Berço para RN  01  
Bolsa de agua quente  04  
Boneco de procedimentos de enfermagem   02  
Boneco de ressuscitação cardiorrespiratória  02  
Bonecos recém-nascidos para simulação  01  
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Bonecos simulador de auscuta cardiopulmonar  01  
Braço para procedimento de punção venosa.  Adulto e 
idoso  

02 ad. 01 idoso  

Cadeira de rodas  01  
Cadeira de rodas para banho  01  
Caixa de primeiros socorros  01  
Camas cirúrgicas   02  
Colar cervical P  01  
Cubarrim  Diversos  
Esfignomanômetro  04  
Especulo vaginal pequeno  01  
Esqueleto  01  
Estetoscópios  04  
Inalador  01  
Kit de demonstração do crescimento e 
desenvolvimento do bebê intra útero  

01  

Kit de feridas  01  
Laringoscópio  01  
Maca  01  
Maca rígida  01  
Mascara para oxigênio  19  
Monitor cardíaco  01  
Nebulizador  01  
Papagaios  05  
Simulador de parto  01  
Termômetros  10  
Tesouras, pinças  Diversas  
Válvula digital  01  

 

4.7.2.2 Laboratório de anatomia humana e Neuroanatomia  

 
O Laboratório de anatomia humana e neuroanatomia é utilizado por todos os cursos 
da área de saúde, com o intuito de promover conhecimento sobre a localização e 
funcionamento de órgãos e tecidos humanos, por meio da manipulação e estudo de 
peças sintéticas e naturais. As aulas ou estudos realizados neste laboratório, 
obrigatoriamente, devem ser orientadas ou monitoradas.   
Área total do Laboratório de Anatomia e Neuroanatomia = 95m2   
Material disponível:  
  
1 Ap. genito urinário fem  
1 Articulação do cotovelo  
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1 Articulação do quadril  
1 Bases nitrogenadas  

1 Figura musculada c/ sexo dual  

2 Cabeça em corte sagital  

1 Coluna vertebral clássica  
1 Coração clássico  

2 Corações grande  

1 Crânio  
1 Encéfalo em 4 partes  
1 Encéfalo em 2 partes  

1 Esqueleto da Mão  

2 Esqueletos do pé  

1 Esqueleto pequeno 85cm  
1 Esqueleto simples  

2 Esqueletos c/ origens e inserções   

1 Estomago e pâncreas   
1 Fígado / pâncreas   
1 Laringe (7 partes)   
1 Mini articulação do cotovelo   
1 Mini articulação do quadril   
1 Modelo mão   
1 Modelo mão gigante   
1 Modelo olho   

1 Modelo pé   

2 Modelo pele (aumento de 70x)   

1 Osso maxila   
1 Pé chato   
1 Pé normal  
 1 Pelve c/ ap. genital fem.  1 Rim c/ glândula supra renal  1 Ap. genito urinário masc.  
1 Ap. genito urinário fem.   

1 Articulação do joelho   

2 Pulmão 5 partes   

2 Articulação do cotovelo   
2 Articulação do joelho   
2 Articulação do ombro   
2 Osso fêmur   
2 Osso Sacro e Cóccix   

2 Sistema Vascular   
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3 Articulação Atlanto-axial   

3 Coluna cervical   
3 Coluna lombar   
3 Coluna torácica   
3 Osso Escapula   
3 Osso Axis   
3 Osso esterno c/ cartilagens costais   
3 Osso Fíbula   
3 Osso Rádio  
16 Rádios   
13 Ulna   
85 Ossos pequenos (falanges, metacarpos,etc.)   
21 Vértebras Cervicais   
34 Vértebras Torácicas   
15 Vértebras lombares   
4 Mandíbulas   
2 Sacros   

2 Esternos   

3 Manúbrios do esterno   

6 Clavículas   
5 Patelas   
56 Costelas   
1 Dedo   

1 Estomago/Útero/Ovário   

2 Placenta   

9 Fetos de diversos tamanhos   
2 Cadáveres   

3 Osso Tíbia   

3 Osso Ulna   
3 Osso Úmero   
3 Ossos Pelve   
3 Patela   
3 Osso clavícula   
1 Pôster Audição e equilíbrio   
1 Pôster Sistema nervoso   
1 Pôster Sist. Linfático   
1 Pôster Sist. Respiratório   
1 Pôster Coluna Vertebral   
1 Pôster Esqueleto humano   
1 Pôster Sist. Vascular   
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1 Pôster Musculatura humana   
1 Pôster Sist. Sensorial   
1 Pôster Sist. Tegumentar   
1 Furadeira   
Diversas peças de instrumental cirúrgico (pinças, bisturis, etc)   
Peças Humanas do Lab. Anatomia   
15 fêmur   
2 Fêmur c/ prótese   
25 Úmeros   
10 Pelve   
2 Pelve com prótese de acetábulo   
15 Escapulas   
15 Tíbias   
12 Fíbulas   
4 Crânios   
  

4.7.2.3 Laboratório de bioquímica e biofísiologia  

 
Nesse laboratório, observa-se o comportamento dos esquemas corporais em testes 
utilizando cobaias de pequeno porte, tomando os resultados como suporte para 
administração de fármacos, ou seja, remédios nessas cobaias.   
O laboratório de bioquímica auxilia n✆ ✆�✁✄✄✞✂�✆✎✄✑ �✁✂☛✂☎✆ ✞✆ ✍✁✓✁✑✂☎✆ ✞✆ ✡✂✞✆✕✂ ☎✓

seja, o grande emaranhado de reações químicas que ocorrem dentro da célula, de 
forma a minimizar as perdas energéticas e maximizar o benefício biológico. Nesse 
laboratório, simulam-se as reações químicas ocorridas no corpo humano por meio da 
utilização de cobaias e experimentos in vitro. São observados processos como 
degradação enzimática, digestão de proteínas, lipídios e carboidratos.   
Área total do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia = 70m2  Material disponível   
2 peagâmetros   
1 capela de exaustão de gazes   
1 Estufa   
1 Banho Maria grande   
1 banho Maria pequeno (sorológico)   
1 Balança de precisão   

02 agitadores magnéticos   

1 espectrofotômetro   
1 centrifuga de tubos   
1 destilador de água   
1 chuveiro lava olhos   
Vidraria em geral   
01 agitador vortex   
01 lavador de pipetas   
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10 suporte universal  
4.7.2.4 Laboratório de microscopia  
Utilizado nas disciplinas de histologia, citologia, parasitologia e outras em que a 
observação microscópica dos elementos se faz necessária. Nesse laboratório 
também é realizado o cultivo de fungos e bactérias para posterior análise.  Área total 
do laboratório = 70 m2  Material disponível:   
15 Microscópios binoculares   
1 Microscópio trinocular com câmera anexa   
1 TV 20 polegadas   

03 estereoscópios (lupas)   

18 Conjuntos de laminas histológicas preparadas   
10 Conjuntos de Lâminas de parasitologia   
01 Conjunto variado de lâminas de Histologia Animal   
01 armário de entomologia   
Sala anexa (Sala de preparos) (12,8m2)   

01 geladeiras   

02 estufas bacteriológicas   

01 autoclave c/ secagem   
01 autoclave simples   
01 balança analítica digital   
01 estufa de esterilização e secagem   
Vidraria em geral  
 

4.7.3 Laboratórios didáticos especializados: serviços  
 
A IES disponibiliza a comunidade os seguintes serviços: Clínica Escola de 
Fisioterapia, Núcleo de Práticas Jurídicas e de Serviço Social, Academia de 
Ginástica e Hospital Veterinário. Para acessar esses serviços a população precisa 
passar pela triagem social, momento este, que os acadêmicos de Serviço Social 
vivenciam essa prática, além de orientações e atendimentos sociais. O Núcleo de 
Práticas Jurídicas e de Serviço Social é um laboratório para a formação 
profissionalizante para as disciplinas de Introdução ao Serviço Social, momento em 
que é apresentado empiricamente o reconhecimento da questão social no espaço 
jurídico. Nas disciplinas Estágio Supervisionado I, o NPJSS é apresentado na sua 
dimensão de campo de estágio, apresentando objetos, intervenções para realização 
do processo de trabalho.   
 

4.8 APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO  
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O apoio didático pedagógico e administrativo é realizado por órgãos criados por 
proposta do Reitor, ouvida a entidade mantenedora, para atendimento às 
necessidades de organização e expansão acadêmica e administrativa do 
CentroUniversitário, com vistas ao desempenho esmerado e qualidade de suas 
atividades. Os órgãos de apoio técnico e administrativo são a secretaria, a 
tesouraria, a contabilidade, a biblioteca e setores de serviços de manutenção e 
limpeza.  
 

4.9 APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES  
 
Cabe à Instituição, contribuir para a constante melhoria da qualidade do processo 
ensino-aprendizagem, o que se faz, também, através do apoio pedagógico ao 
docente.  
Nesse sentido, a Direção, a Coordenação Acadêmica e Pedagógica e a 
Coordenação do curso, buscam por meio de ações conjuntas e variadas, 
diagnosticar as necessidades do corpo docente, e a partir daí, definir ações rumo ao 
constante aprimoramento do trabalho pedagógico na Instituição, oferecendo suporte 
nas questões relacionadas ao processo ensino aprendizagem, tais como: 
organização do trabalho pedagógico, metodologia, avaliação, interação 
professor/aluno, dentre outras.  
A Reitoria, a pró reitoria Acadêmica e Pedagógica por meio da Coordenação de 
Curso realizam constante motivação para que os docentes busquem aprimoramento 
profissional, apoiam a participação em eventos e incentivam o desenvolvimento da 
iniciação ao trabalho científico.   
 

4.10 SECRETARIA GERAL  
 
A Secretaria Geral é o órgão concentrador das atividades administrativas 
acadêmicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu e obedece às normas 
estabelecidas no regimento da IES, emanadas de órgãos superiores e ainda, da 
legislação vigente no que concerne à sua atividade. A função da Secretaria Geral é 
dar suporte aos setores a ela vinculados, providenciar arquivamento ordenado e 
seguro da documentação gerada pela administração acadêmica, atendimento aos 
acadêmicos (prestando informações, agilizando consultas e informando do 
andamento de processos acadêmico-administrativos de interesse do acadêmico). A 
secretaria atende de segunda-feira a sexta-feira das 7h45min às 22h30 min e aos 
sábados das 7h 45min às 12h.  
 

4.10.1 Organização do controle acadêmico  
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Os registros de notas e frequências são lançados no sistema acadêmico pelos 
professores e arquivados, em meio físico, pela secretaria em local apropriado, 
separados por ano/semestre, turmas e disciplinas. Da mesma forma, a 
documentação dos alunos e as solicitações protocoladas, são registradas no sistema 
e os documentos físicos arquivados em pastas individuais.  
O acompanhamento do currículo do aluno é feito através de relatório expedido pela 
secretaria, através do sistema INTEGRA, que emite uma cópia ao acadêmico, 
sempre, na renovação da matricula ou a qualquer momento, pela consulta on-line no 
site do Centro Universitário. As coordenações também recebem uma via deste 
documento no final de cada período.  
O sistema de trabalho adotado na Secretaria Acadêmica é o de divisão de tarefas, 
coordenadas pela Secretaria Geral que as distribui de acordo com as necessidades. 
As atividades realizadas são: montagem e acompanhamento dos processos 
protocolados, elaboração de documentos, suporte aos professores na época de 
registro de notas e frequências, matrícula de alunos de primeiro ingresso (calouros) e 
cursantes (veteranos) no início do semestre, atendimento de telefone em assuntos 
pertinentes à secretaria, atendimento de alunos no balcão, atendimento de 
solicitações de professores e coordenadores, arquivamento de documentos nas 
pastas individuais dos alunos, controle de documentação e emissão de aditamento 
do FIES, emissão de documentos oficiais da IES, emissão de certificados e 
encaminhamento de diplomação, inscrições e controle de eventos da instituição.  
 

4.10.2 Corpo técnico da Secretaria  
 
O corpo técnico-administrativo da Secretaria é constituído por quatro funcionários 
(sendo dois com curso superior), dois menores aprendizes e cinco estagiários. 
Existem duas formas de treinamento para o pessoal técnico-administrativo: 1. 
treinamento realizado semestralmente pelo departamento de Recursos Humanos da 
IES; 2. treinamento na operacionalização do sistema acadêmico, que ocorre a cada 
atualização. O corpo técnicoadministrativo também é parte avaliada no processo de 
avaliação institucional.  
Os colaboradores da Secretaria reúnem-se mensalmente para discutir assuntos 
pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos  
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