
1ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROC DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM
SAÚDE 

6SOC144  ANTROPOLOGIA

6BIO057  EMBRIOLOGIA

6STA006  ESTATÍSTICA I

6STA007  ESTATÍSTICA II

6BAV058  ETOLOGIA

6FIL112  FILOSOFIA I

6PEP024  HISTÓRIA DA PSICOLOGIA I

6PEP025  HISTÓRIA DA PSICOLOGIA II

6PSI036  METODOLOGIA I

6MOR028  NEUROANATOMIA

6PSI037  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM I

Fundamentos conceituais da Antropologia. A Antropologia no quadro das  ci-
ências sociais. O homem como ser bio-psico-cultural.  Diversas  formas  de
existir socialmente. Questões étnico-raciais. Normalidade e desvio social.
A patologização das alteridades no mundo contemporâneo.

Ciclo menstrual e gametogênese. Estudo das quatro primeiras semanas  da
embriogênese humana. Destino dos folhetos germinativos. Características
dos períodos embrionário e fetal. Anexos embrionários humanos.
Teratologia.

Medidas descritivas de posição e dispersão. Representação tabular e gráfi-
ca. Introdução à probabilidades. Variáveis aleatórias. Principais  distri-
buições de probabilidade. Amostragem. Estimação por intervalo.  Testes  de
hipóteses de uma amostra.

Medidas de associação. Testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos
para duas amostras: dependentes e independentes. Análise de variância.  A-
nálise de correlação e regressão. Aplicações de análises de dados em  Psi-
cologia com o uso de pacotes estatísticos livres.

Noções básicas dos determinantes biológicos do comportamento em vertebra-
dos, enfatizando sua origem, filogenia e ontogenia em condições naturais.
Princípios, definições e métodos.

A atitude filosófica. O conhecimento e suas formas de manifestação.  Filo-
sofia e ciência. Valor e limites da ciência. Principais correntes  filosó-
ficas modernas e contemporâneas.

Epistemologia e a história dos diferentes períodos que influenciaram  o
surgimento e a consolidação da Psicologia e seus sistemas. Caracteriza-
ção de paradigmas de ciência e suas repercussões na Psicologia.

Sistemas de psicologia e a história da psicologia no Brasil.

A evolução do conhecimento.Pesquisa científica e modalidades interpretati-
vas: indução, dedução, hipotético dedutivo, dialética. Técnicas de  coleta
de dados: entrevista, questionário,  observação,  experimentação,  análise
documental.

Desenvolvimento do sistema nervoso central. Neurônio e neuroglia. Arco re-
flexo. Divisão anatômica do sistema nervoso. Anatomia da medula  espinhal,
do tronco encefálico e do cerebelo. Gânglos da base.Coplexo hipófise-hipo-
tálamo. Hemisférios cerebrais e áreas corticais. Sistema límbico.  Funções
cerebrais superiores.

Processos de aprendizagem: conceito. Teorias da Aprendizagem. Aspectos
éticos da Psicologia da Aprendizagem.



1ª Série

2ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROC DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM
SAÚDE 

6PSI038  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM II

6PAC027  PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

6PAC028  PSICOLOGIA GERAL

6MOD100  SEMINÁRIOS INTEGRADOS I

6EST212  ESTÁGIO FUNDAMENTAL DE ÊNFASES

6FIL113  FILOSOFIA II

6BIO058  GENÉTICA HUMANA

6HIT022  HISTOLOGIA

6PAC029  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS CLÍNICOS

6PEP026  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

6PSI039  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

Aspectos e variáveis que concorrem para os processos de aprendizagem. Prá-
ticas pedagógicas na diversidade dos contextos de ensinar e  aprender. En-
sino de História e Cultura Afro-Brasileira.

Fundamentos e justificativas da experimentação. A psicologia  experimental
nos diferentes campos teóricos da psicologia. As questões éticas da  expe-
rimentação na psicologia.

A psicologia como ciência. Objeto(s) de estudo da  psicologia. Temas  de
psicologia geral: consciência; inteligência; memória - atenção; l ingua-
gem - pensamento; emoção - motivação; sensações - percepção; sexualidade.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série. 

Áreas de atuação do psicólogo.Demandas da sociedade contemporânea e carac-
terísticas do mercado de trabalho. Prática de observação do  psicólogo  em
diferentes contextos. Inserção em campo de estágio que permita a  integra-
ção de conhecimentos adquiridos no núcleo comum.

O nascimento da moderna epistemologia. Evolução histórica e desdobramentos
na atualidade.

Introdução à genética e citogenética humanas. Aspectos genéticos da inte-
ligência, do retardo mental e do comportamento. Aconselhamento  genético.
Noções de genética de populações e evolução.

Elementos dos tecidos animais: epiteliais, conjuntivos e nervoso.  Organi-
zação microscópica e histofisiológica das estruturas e órgãos  do  sistema
nervoso e dos sentidos. Histologia e histofisiologia  das relações  neuro-
endócrinas.

Definição do campo. As diferentes orientações na clínica. A ética na
clínica.

Fundamentos e conceitos no campo da saúde. A constituição, representações
e conceituações histórico-culturais da saúde e da  doença  como  campo  de
saberes e práticas de caráter transdisciplinar em indivíduos e populações.
Modelos de atenção e organização dos serviços de saúde. Introdução à ques-
tão da promoção, prevenção e tratamento em diferentes contextos  no  campo
da Saúde.

Dimensões institucionais, psicossociais e psicológicas dos  processos
organizacionais e educativos. Atuação do psicólogo em organizações de
trabalho e de educação.



2ª Série

3ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROC DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM
SAÚDE 

6PSI040  METODOLOGIA II

6CIF059  NEUROFISIOLOGIA

6PEP027  PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I

6PEP028  PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II

6PAC030  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I

6PAC031  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II

6MOD117  SEMINÁRIOS INTEGRADOS II

6SOC145  SOCIOLOGIA I

6SOC146  SOCIOLOGIA II

6PEP029  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I

6EST213  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE I

6CIF043  FARMACOLOGIA

Planejamento de Pesquisa: sistematização e elaboração do projeto de pes-
quisa; problema de pesquisa; procedimentos metodológicos, análise e sis-
tematização dos resultados. Normas técnicas e bibliográficas.  Ética  em
pesquisa.

Bioeletrogênese e Neurotransmissão; Sistemas sensoriais;  Funções  motoras
superioras: Sistema neurovegetativo; Sistema límbico e emoções; Linguagem;
Mecanismos de memória; Ritmos biológicos; Sono e vigília.

Concepções sobre o homem e conceitos e definições sobre  personalidade.
Variáveis biológicas, ambientais e sociais e suas influências no desen-
volvimento da personalidade.

Teorias da personalidade. Avaliação da personalidade e implicações éticas.

Características e transformações da ontogênese. Ênfase nas implicações
psicológicas, biológicas, sociais e culturais.

Teorias do desenvolvimento psicológico. Psicologia do desenvolvimento e
ética.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série. 

Contexto histórico do surgimento da sociologia, seu objeto e métodos. A
relação entre indivíduo e sociedade na sociologia clássica.  Estruturas
sociais e mecanismos de integração dos indivíduos. Estrutura e estrati-
ficação social. Educação como objeto de estudo sociológico.

A sociologia na contemporaneidade e o problema da subjetividade. Trabalho
e processos de industrialização. Debates sobre gênero, raça e identidades.
O debate entre sociologia e psicanálise.

Fundamentação teórica e análise crítica da  avaliação  psicológica.
Princípios da construção de instrumentos de avaliação  psicológica:
padronização, validade e precisão. Indicadores para a realização de
avaliação psicológica. Normas para a utilização dos instrumentos de
avaliação psicológica.

Acompanhamento de processos em saúde em diferentes contextos.

Aspectos farmacocinéticos: aspectos medicamentosos e tóxicos. Farmacodinâ-
mica das drogas que agem no sistema nervoso autonômico e no sistema nervo-
so central. Psicofarmacologia.



3ª Série

4ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROC DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM
SAÚDE 

6CIF044  NEUROENDOCRINOLOGIA

6PAC073  PROMOÇÃO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

6PSI042  PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

6PEP031  PSICOLOGIA E TRATAMENTO EM SAÚDE

6PAC032  PSICOPATOLOGIA I

6MOD118  SEMINÁRIOS INTEGRADOS III

6PEP030  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II

6PAC035  COMPORTAMENTO E SAÚDE

6PEP032  CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA O TRABALHO EM SAÚDE

Ação hormonal. Hormônios neuro-hipofisários e adeno-hipofisários. Sistema
Reprodutor. Adrenais. Tireóide. Sinalização insulínica p eriférica  e  no
sistema nervoso central. Hormônios gastrintestinais.

Conceito de prevenção e de promoção na saúde. Fatores de risco  e  fatores
de proteção à saúde e à saúde mental de crianças, adolescentes,  mulheres,
idosos e outros indivíduos. Programas preventivos e de promoção na área da
saúde, baseados em evidências científicas dos resultados. Conteúdos e  es-
tratégias para orientação de profissionais da saúde, da educação e de  ou-
tras áreas para prevenção e promoção na saúde e na saúde mental.

Aspectos históricos e contemporâneos da área de  Políticas  Públicas. Pro-
cessos de formulação, administração e avaliação das Políticas Públicas. As
políticas públicas relacionadas à atuação do psicólogo na área da saúde e
na área social. A construção do Sistema Único de Saúde como projeto  polí-
tico. Os conceitos de redes, coletivo e gestão nas políticas de saúde. Di-
retrizes de atuação do psicólogo na saúde. As políticas de proteção social
dirigida aos diversos grupos. Avaliação e implantação de medidas de prote-
ção social. Os conceitos de risco, vulnerabilidade e proteção social.  Di-
retrizes de atuação do psicólogo na área social em sua intersecção  com  a
saúde.

As diferentes modalidades e enquadres de intervenção  psíquica  no  campo 
da saúde (ambulatório, emergência, hospital). Abordagens individuais, gru-
pais, familiar e em equipe no tratamento psicológico em saúde. A  atuação
do psicólogo na atenção primária e Programa Saúde da Família,  secundária,
terciária.

Psicopatologia como ciência: história e conceitos. Normalidade e anormali-
dade. Análise crítica da psicopatologia em suas interfaces com a  psicolo-
gia.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série.

Técnicas de exame avaliação psicológica. Testes situacionais. Comunica-
ções técnicas: laudo pericial, parecer, relatório e atestado.  Ética  e
avaliação psicológica.

Estudo da relação entre comportamento, qualidade de vida e saúde: questões
conceituais e metodológicas. Aplicação dos conhecimentos científicos sobre
comportamento humano em ações de caráter preventivo e de promoção na saúde
em nível individual, coletivo e em rede.  Capacitação de indivíduos,  gru-
pos, instituições e comunidades para protegerem a saúde e a qualidade   de
vida. Principais tópicos e relações comportamentais estudados na  pesquisa
em saúde. Questões contemporâneas.

Questões éticas e bioética no campo da saúde: privacidade,  sigilo, deman-
da institucional. Pesquisa em saúde e a consideração acerca dos  fenômenos
psíquicos implicados na pesquisa com seres humanos. A psicologia e a huma-



4ª Série

5ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROC DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM
SAÚDE 

6EST214  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE II

6PAC033  PSICOPATOLOGIA II

6PSI043  SAÚDE MENTAL E A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

6MOD119  SEMINÁRIOS INTEGRADOS IV

6PEP033  ASPECTOS TEÓRICOS E INTERVENTIVOS EM SAÚDE

6PAC036  ATENDIMENTO À SAÚDE DOS ENVOLVIDOS COM USO ABUSIVO DE DROGAS

6EST215  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE III

6PSI044  PROCESSOS DE TRABALHO E SAÚDE DO TRABALHADOR

6PSI041  ÉTICA

nização na saúde. O papel do psicólogo e sua função na equipe:  considera-
ções sobre transferência, contratransferência, resistência no trabalho  em
equipe. A psicologia e a demanda por resultados no contexto da saúde.

Planejamento e execução de processos psicológicos de intervenção em Saúde
em diferentes contextos.

Nosografia e nosologia. Critérios e diagnósticos para prevenção e inter-
venção. Ética em psicopatologia e crítica aos modelos de doença  mental.

A constituição histórica e social do campo da saúde mental. Análise e re-
flexão da saúde mental a partir dos paradigmas propostos pela Reforma Psi-
quiátrica e Saúde Coletiva. Diretrizes de atuação do  psicólogo  na  saúde
mental. Gestão e organização dos serviços de saúde mental. As políticas de
saúde mental e sua relação com os  movimentos  sociais  de  trabalhadores,
usuários e familiares da saúde mental. Saúde mental e contexto sociocultu-
ral.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série.

Estudo de concepções teóricas e tratamento nas diversas especialidades. A
questão do corpo na saúde. Interação corpo-mente: psicossomática, relação
entre sintoma físico e psíquico.

Perspectivas psicológica, sociológica e  antropológica do uso de  drogas.
Políticas públicas e uso de tabaco, álcool e outras  drogas  psicoativas.
Substâncias psicotrópicas e seus mecanismos de  ação.  Efeitos  do   uso 
agudo e crônico e sintomas de abstinência.  Estratégias de avaliação   e
intervenção para a dependência à nicotina, álcool, cocaína, crack e  ou-
tras substâncias psicoativas. Especificidades da avaliação e intervenção
com crianças, adolescentes, mulheres e idosos dependentes químicos.Inter-
tervenções familiares. Entrevista motivacional. Redução de danos. Preven-
ção de recaída.

Planejamento e execução de processos de intervenção psicológicos em Saúde
em intersecção com outras áreas.

Constituição do campo de relação entre saúde e trabalho. Políticas  públi-
cas na área de saúde do trabalhador. Processos de planejamento e interven-
ção na gestão em saúde e segurança dos trabalhadores.  Saúde,  trabalho  e
subjetividade. Saúde mental e trabalho. Promoção da saúde e  da  qualidade
de vida nas relações de trabalho  organizacionais  e  não-organizacionais.
Educação, trabalho e saúde. Instituições e serviços de atenção e  reabili-
tação em saúde do trabalhador. Ações dos coletivos de saúde na comunidade,
movimentos operários e sindicais.

Ética e os fundamentos da ação moral. Imperativo categórico e utilitaris-
mo. A transição do projeto moral para o  projeto legal;  instrumentos  de
controle social. Deontologia e exercício profissional. Sigilo  profissio-



5ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROC DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM
SAÚDE 

nal. Princípios das responsabilidades objetiva e subjetiva.



1ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROCESSOS INSTITUCIONAIS E
EDUCATIVOS 

6SOC144  ANTROPOLOGIA

6BIO057  EMBRIOLOGIA

6STA006  ESTATÍSTICA I

6STA007  ESTATÍSTICA II

6BAV058  ETOLOGIA

6FIL112  FILOSOFIA I

6PEP024  HISTÓRIA DA PSICOLOGIA I

6PEP025  HISTÓRIA DA PSICOLOGIA II

6PSI036  METODOLOGIA I

6MOR028  NEUROANATOMIA

6PSI037  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM I

Fundamentos conceituais da Antropologia. A Antropologia no quadro das  ci-
ências sociais. O homem como ser bio-psico-cultural.  Diversas  formas  de
existir socialmente. Questões étnico-raciais. Normalidade e desvio social.
A patologização das alteridades no mundo contemporâneo.

Ciclo menstrual e gametogênese. Estudo das quatro primeiras semanas  da
embriogênese humana. Destino dos folhetos germinativos. Características
dos períodos embrionário e fetal. Anexos embrionários humanos.
Teratologia.

Medidas descritivas de posição e dispersão. Representação tabular e gráfi-
ca. Introdução à probabilidades. Variáveis aleatórias. Principais  distri-
buições de probabilidade. Amostragem. Estimação por intervalo.  Testes  de
hipóteses de uma amostra.

Medidas de associação. Testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos
para duas amostras: dependentes e independentes. Análise de variância.  A-
nálise de correlação e regressão. Aplicações de análises de dados em  Psi-
cologia com o uso de pacotes estatísticos livres.

Noções básicas dos determinantes biológicos do comportamento em vertebra-
dos, enfatizando sua origem, filogenia e ontogenia em condições naturais.
Princípios, definições e métodos.

A atitude filosófica. O conhecimento e suas formas de manifestação.  Filo-
sofia e ciência. Valor e limites da ciência. Principais correntes  filosó-
ficas modernas e contemporâneas.

Epistemologia e a história dos diferentes períodos que influenciaram  o
surgimento e a consolidação da Psicologia e seus sistemas. Caracteriza-
ção de paradigmas de ciência e suas repercussões na Psicologia.

Sistemas de psicologia e a história da psicologia no Brasil.

A evolução do conhecimento.Pesquisa científica e modalidades interpretati-
vas: indução, dedução, hipotético dedutivo, dialética. Técnicas de  coleta
de dados: entrevista, questionário,  observação,  experimentação,  análise
documental.

Desenvolvimento do sistema nervoso central. Neurônio e neuroglia. Arco re-
flexo. Divisão anatômica do sistema nervoso. Anatomia da medula  espinhal,
do tronco encefálico e do cerebelo. Gânglos da base.Coplexo hipófise-hipo-
tálamo. Hemisférios cerebrais e áreas corticais. Sistema límbico.  Funções
cerebrais superiores.

Processos de aprendizagem: conceito. Teorias da Aprendizagem. Aspectos
éticos da Psicologia da Aprendizagem.



1ª Série

2ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROCESSOS INSTITUCIONAIS E
EDUCATIVOS 

6PSI038  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM II

6PAC027  PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

6PAC028  PSICOLOGIA GERAL

6MOD100  SEMINÁRIOS INTEGRADOS I

6EST212  ESTÁGIO FUNDAMENTAL DE ÊNFASES

6FIL113  FILOSOFIA II

6BIO058  GENÉTICA HUMANA

6HIT022  HISTOLOGIA

6PAC029  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS CLÍNICOS

6PEP026  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

6PSI039  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

Aspectos e variáveis que concorrem para os processos de aprendizagem. Prá-
ticas pedagógicas na diversidade dos contextos de ensinar e  aprender. En-
sino de História e Cultura Afro-Brasileira.

Fundamentos e justificativas da experimentação. A psicologia  experimental
nos diferentes campos teóricos da psicologia. As questões éticas da  expe-
rimentação na psicologia.

A psicologia como ciência. Objeto(s) de estudo da  psicologia. Temas  de
psicologia geral: consciência; inteligência; memória - atenção; l ingua-
gem - pensamento; emoção - motivação; sensações - percepção; sexualidade.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série. 

Áreas de atuação do psicólogo.Demandas da sociedade contemporânea e carac-
terísticas do mercado de trabalho. Prática de observação do  psicólogo  em
diferentes contextos. Inserção em campo de estágio que permita a  integra-
ção de conhecimentos adquiridos no núcleo comum.

O nascimento da moderna epistemologia. Evolução histórica e desdobramentos
na atualidade.

Introdução à genética e citogenética humanas. Aspectos genéticos da inte-
ligência, do retardo mental e do comportamento. Aconselhamento  genético.
Noções de genética de populações e evolução.

Elementos dos tecidos animais: epiteliais, conjuntivos e nervoso.  Organi-
zação microscópica e histofisiológica das estruturas e órgãos  do  sistema
nervoso e dos sentidos. Histologia e histofisiologia  das relações  neuro-
endócrinas.

Definição do campo. As diferentes orientações na clínica. A ética na
clínica.

Fundamentos e conceitos no campo da saúde. A constituição, representações
e conceituações histórico-culturais da saúde e da  doença  como  campo  de
saberes e práticas de caráter transdisciplinar em indivíduos e populações.
Modelos de atenção e organização dos serviços de saúde. Introdução à ques-
tão da promoção, prevenção e tratamento em diferentes contextos  no  campo
da Saúde.

Dimensões institucionais, psicossociais e psicológicas dos  processos
organizacionais e educativos. Atuação do psicólogo em organizações de
trabalho e de educação.



2ª Série

3ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROCESSOS INSTITUCIONAIS E
EDUCATIVOS 

6PSI040  METODOLOGIA II

6CIF059  NEUROFISIOLOGIA

6PEP027  PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I

6PEP028  PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II

6PAC030  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I

6PAC031  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II

6MOD117  SEMINÁRIOS INTEGRADOS II

6SOC145  SOCIOLOGIA I

6SOC146  SOCIOLOGIA II

6PEP029  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I

6EST231  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA E PROCESSOS INSTITUCIONAIS
E EDUCATIVOS I

6CIF043  FARMACOLOGIA

Planejamento de Pesquisa: sistematização e elaboração do projeto de pes-
quisa; problema de pesquisa; procedimentos metodológicos, análise e sis-
tematização dos resultados. Normas técnicas e bibliográficas.  Ética  em
pesquisa.

Bioeletrogênese e Neurotransmissão; Sistemas sensoriais;  Funções  motoras
superioras: Sistema neurovegetativo; Sistema límbico e emoções; Linguagem;
Mecanismos de memória; Ritmos biológicos; Sono e vigília.

Concepções sobre o homem e conceitos e definições sobre  personalidade.
Variáveis biológicas, ambientais e sociais e suas influências no desen-
volvimento da personalidade.

Teorias da personalidade. Avaliação da personalidade e implicações éticas.

Características e transformações da ontogênese. Ênfase nas implicações
psicológicas, biológicas, sociais e culturais.

Teorias do desenvolvimento psicológico. Psicologia do desenvolvimento e
ética.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série. 

Contexto histórico do surgimento da sociologia, seu objeto e métodos. A
relação entre indivíduo e sociedade na sociologia clássica.  Estruturas
sociais e mecanismos de integração dos indivíduos. Estrutura e estrati-
ficação social. Educação como objeto de estudo sociológico.

A sociologia na contemporaneidade e o problema da subjetividade. Trabalho
e processos de industrialização. Debates sobre gênero, raça e identidades.
O debate entre sociologia e psicanálise.

Fundamentação teórica e análise crítica da  avaliação  psicológica.
Princípios da construção de instrumentos de avaliação  psicológica:
padronização, validade e precisão. Indicadores para a realização de
avaliação psicológica. Normas para a utilização dos instrumentos de
avaliação psicológica.

Acompanhamento, análise e devolutiva de processos psicológicos em  contex-
tos institucionais e educativos.

Aspectos farmacocinéticos: aspectos medicamentosos e tóxicos. Farmacodinâ-
mica das drogas que agem no sistema nervoso autonômico e no sistema nervo-
so central. Psicofarmacologia.



3ª Série

4ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROCESSOS INSTITUCIONAIS E
EDUCATIVOS 

6CIF044  NEUROENDOCRINOLOGIA

6PEP037  PROCESSOS GRUPAIS

6PAC077  PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO

6PSI048  PSICOLOGIA SOCIAL E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

6PAC032  PSICOPATOLOGIA I

6MOD118  SEMINÁRIOS INTEGRADOS III

6PEP030  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II

6EST220  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA E PROCESSOS INSTITUCIONAIS
E EDUCATIVOS II

6PSI049  PRÁTICAS DO PSICÓLOGO EM EDUCAÇÃO

6PEP038  PSICANÁLISE E PROCESSOS EDUCATIVOS

6PAC041  PSICOLOGIA E ORGANIZAÇÕES

Ação hormonal. Hormônios neuro-hipofisários e adeno-hipofisários. Sistema
Reprodutor. Adrenais. Tireóide. Sinalização insulínica p eriférica  e  no
sistema nervoso central. Hormônios gastrintestinais.

Contribuições dos referenciais teóricos para a  compreensão  das  relações
grupais. Análise dos processos grupais. Liderança, comunicação e conflitos
em grupos. Dinâmica de grupo: métodos e técnicas aplicáveis em  diferentes
áreas de atuação e de intervenção.

Inserção do psicólogo na educação brasileira. A atuação do  psicólogo  em
instituições escolares e instituições educacionais não escolares.  Políti-
cas educacionais brasileiras e Análise do comportamento. Contribuições  da
Análise do Comportamento à Educação. Estados que  tratam  da  investigação
científica em instituições escolares e instituições educacionais  não  es-
colares

Desenvolvimento teórico-metodológico da psicologia social.  Sociedade,
política, poder e controle. Perspectivas de análise das organizações e
instituições. Diagnóstico e intervenção psicológica em instituições  e
organizações.

Psicopatologia como ciência: história e conceitos. Normalidade e anormali-
dade. Análise crítica da psicopatologia em suas interfaces com a  psicolo-
gia.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série.

Técnicas de exame avaliação psicológica. Testes situacionais. Comunica-
ções técnicas: laudo pericial, parecer, relatório e atestado.  Ética  e
avaliação psicológica.

Diagnóstico e intervenção em diferentes contextos institucionais e educa-
tivos.

Concepções e fundamentos da Psicologia nos contextos educativos formais e
não formais. Diferenciações entre psicologia escolar e  psicologia  educa-
cional. Análise Institucional e suas contribuições para a  psicologia  nos
contextos educativos. Problemas contemporâneos nos  contextos  educativos.
Práticas do psicólogo nos contextos educativos.

Relação entre educação me contexto social na constituição do sujeito.Con-
tribuições da teoria psicanalítica no processo de educação.

O mundo do trabalho.Motivação, atitudes, percepções e emoções no trabalho.
Liderança, gestão e processos decisórios. Cultura organizacional, poder e
conflito nas organizações.



4ª Série

5ª Série

HABILITAÇÃO: ENF EM PSI E PROCESSOS INSTITUCIONAIS E
EDUCATIVOS 

6PAC033  PSICOPATOLOGIA II

6MOD119  SEMINÁRIOS INTEGRADOS IV

6EST221  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA E PROCESSOS INSTITUCIONAIS
E EDUCATIVOS III

6PSI050  GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

6PAC042  INSERÇÃO DO PSICÓLOGO EM ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO E EDUCAÇÃO

6PEP039  PROCESSOS SOCIAIS NA CONTEMPORANEIDADE

6PSI041  ÉTICA

Nosografia e nosologia. Critérios e diagnósticos para prevenção e inter-
venção. Ética em psicopatologia e crítica aos modelos de doença  mental.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série.

Diagnóstico e intervenção psicológica em diferentes contetos institucio-
nais e educativos com possíveis articulações interdisciplinares.

Sistemas e estratégias organizacionais modernos. Competências, cargos  e
desempenho. Recrutamento e seleção. Educação, treinamento e  desenvolvi-
mento. Avaliação de desempenho. Planejamento e aconselhamento de carrei-
ras.

Planejamento da vida profissional: elaboração de projeto de  vida  profis-
sional e definição de condições para realizá-lo.  Avaliação de  possibili-
dades e desafios da inserção do psicólogo em organizações de trabalho e de
educação. Trabalho inter e multidisciplinar do psicólogo  em  organizações
de trabalho e de educação.

Os desdobramentos da segunda tópica: o mal-estar e a civilização. Incidên-
cia da pulsão no laço social.

Ética e os fundamentos da ação moral. Imperativo categórico e utilitaris-
mo. A transição do projeto moral para o  projeto legal;  instrumentos  de
controle social. Deontologia e exercício profissional. Sigilo  profissio-
nal. Princípios das responsabilidades objetiva e subjetiva.



1ª Série

HABILITAÇÃO: ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 

6SOC144  ANTROPOLOGIA

6BIO057  EMBRIOLOGIA

6STA006  ESTATÍSTICA I

6STA007  ESTATÍSTICA II

6BAV058  ETOLOGIA

6FIL112  FILOSOFIA I

6PEP024  HISTÓRIA DA PSICOLOGIA I

6PEP025  HISTÓRIA DA PSICOLOGIA II

6PSI036  METODOLOGIA I

6MOR028  NEUROANATOMIA

6PSI037  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM I

Fundamentos conceituais da Antropologia. A Antropologia no quadro das  ci-
ências sociais. O homem como ser bio-psico-cultural.  Diversas  formas  de
existir socialmente. Questões étnico-raciais. Normalidade e desvio social.
A patologização das alteridades no mundo contemporâneo.

Ciclo menstrual e gametogênese. Estudo das quatro primeiras semanas  da
embriogênese humana. Destino dos folhetos germinativos. Características
dos períodos embrionário e fetal. Anexos embrionários humanos.
Teratologia.

Medidas descritivas de posição e dispersão. Representação tabular e gráfi-
ca. Introdução à probabilidades. Variáveis aleatórias. Principais  distri-
buições de probabilidade. Amostragem. Estimação por intervalo.  Testes  de
hipóteses de uma amostra.

Medidas de associação. Testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos
para duas amostras: dependentes e independentes. Análise de variância.  A-
nálise de correlação e regressão. Aplicações de análises de dados em  Psi-
cologia com o uso de pacotes estatísticos livres.

Noções básicas dos determinantes biológicos do comportamento em vertebra-
dos, enfatizando sua origem, filogenia e ontogenia em condições naturais.
Princípios, definições e métodos.

A atitude filosófica. O conhecimento e suas formas de manifestação.  Filo-
sofia e ciência. Valor e limites da ciência. Principais correntes  filosó-
ficas modernas e contemporâneas.

Epistemologia e a história dos diferentes períodos que influenciaram  o
surgimento e a consolidação da Psicologia e seus sistemas. Caracteriza-
ção de paradigmas de ciência e suas repercussões na Psicologia.

Sistemas de psicologia e a história da psicologia no Brasil.

A evolução do conhecimento.Pesquisa científica e modalidades interpretati-
vas: indução, dedução, hipotético dedutivo, dialética. Técnicas de  coleta
de dados: entrevista, questionário,  observação,  experimentação,  análise
documental.

Desenvolvimento do sistema nervoso central. Neurônio e neuroglia. Arco re-
flexo. Divisão anatômica do sistema nervoso. Anatomia da medula  espinhal,
do tronco encefálico e do cerebelo. Gânglos da base.Coplexo hipófise-hipo-
tálamo. Hemisférios cerebrais e áreas corticais. Sistema límbico.  Funções
cerebrais superiores.

Processos de aprendizagem: conceito. Teorias da Aprendizagem. Aspectos
éticos da Psicologia da Aprendizagem.



1ª Série

2ª Série

HABILITAÇÃO: ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 

6PSI038  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM II

6PAC027  PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

6PAC028  PSICOLOGIA GERAL

6MOD100  SEMINÁRIOS INTEGRADOS I

6EST212  ESTÁGIO FUNDAMENTAL DE ÊNFASES

6FIL113  FILOSOFIA II

6BIO058  GENÉTICA HUMANA

6HIT022  HISTOLOGIA

6PAC029  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS CLÍNICOS

6PEP026  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

6PSI039  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

6PSI040  METODOLOGIA II

Aspectos e variáveis que concorrem para os processos de aprendizagem. Prá-
ticas pedagógicas na diversidade dos contextos de ensinar e  aprender. En-
sino de História e Cultura Afro-Brasileira.

Fundamentos e justificativas da experimentação. A psicologia  experimental
nos diferentes campos teóricos da psicologia. As questões éticas da  expe-
rimentação na psicologia.

A psicologia como ciência. Objeto(s) de estudo da  psicologia. Temas  de
psicologia geral: consciência; inteligência; memória - atenção; l ingua-
gem - pensamento; emoção - motivação; sensações - percepção; sexualidade.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série. 

Áreas de atuação do psicólogo.Demandas da sociedade contemporânea e carac-
terísticas do mercado de trabalho. Prática de observação do  psicólogo  em
diferentes contextos. Inserção em campo de estágio que permita a  integra-
ção de conhecimentos adquiridos no núcleo comum.

O nascimento da moderna epistemologia. Evolução histórica e desdobramentos
na atualidade.

Introdução à genética e citogenética humanas. Aspectos genéticos da inte-
ligência, do retardo mental e do comportamento. Aconselhamento  genético.
Noções de genética de populações e evolução.

Elementos dos tecidos animais: epiteliais, conjuntivos e nervoso.  Organi-
zação microscópica e histofisiológica das estruturas e órgãos  do  sistema
nervoso e dos sentidos. Histologia e histofisiologia  das relações  neuro-
endócrinas.

Definição do campo. As diferentes orientações na clínica. A ética na
clínica.

Fundamentos e conceitos no campo da saúde. A constituição, representações
e conceituações histórico-culturais da saúde e da  doença  como  campo  de
saberes e práticas de caráter transdisciplinar em indivíduos e populações.
Modelos de atenção e organização dos serviços de saúde. Introdução à ques-
tão da promoção, prevenção e tratamento em diferentes contextos  no  campo
da Saúde.

Dimensões institucionais, psicossociais e psicológicas dos  processos
organizacionais e educativos. Atuação do psicólogo em organizações de
trabalho e de educação.

Planejamento de Pesquisa: sistematização e elaboração do projeto de pes-
quisa; problema de pesquisa; procedimentos metodológicos, análise e sis-



2ª Série

3ª Série

HABILITAÇÃO: ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 

6CIF059  NEUROFISIOLOGIA

6PEP027  PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I

6PEP028  PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II

6PAC030  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I

6PAC031  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II

6MOD117  SEMINÁRIOS INTEGRADOS II

6SOC145  SOCIOLOGIA I

6SOC146  SOCIOLOGIA II

6PEP029  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I

6EST230  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PROCESSOS CLÍNICOS I

6CIF043  FARMACOLOGIA

tematização dos resultados. Normas técnicas e bibliográficas.  Ética  em
pesquisa.

Bioeletrogênese e Neurotransmissão; Sistemas sensoriais;  Funções  motoras
superioras: Sistema neurovegetativo; Sistema límbico e emoções; Linguagem;
Mecanismos de memória; Ritmos biológicos; Sono e vigília.

Concepções sobre o homem e conceitos e definições sobre  personalidade.
Variáveis biológicas, ambientais e sociais e suas influências no desen-
volvimento da personalidade.

Teorias da personalidade. Avaliação da personalidade e implicações éticas.

Características e transformações da ontogênese. Ênfase nas implicações
psicológicas, biológicas, sociais e culturais.

Teorias do desenvolvimento psicológico. Psicologia do desenvolvimento e
ética.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série. 

Contexto histórico do surgimento da sociologia, seu objeto e métodos. A
relação entre indivíduo e sociedade na sociologia clássica.  Estruturas
sociais e mecanismos de integração dos indivíduos. Estrutura e estrati-
ficação social. Educação como objeto de estudo sociológico.

A sociologia na contemporaneidade e o problema da subjetividade. Trabalho
e processos de industrialização. Debates sobre gênero, raça e identidades.
O debate entre sociologia e psicanálise.

Fundamentação teórica e análise crítica da  avaliação  psicológica.
Princípios da construção de instrumentos de avaliação  psicológica:
padronização, validade e precisão. Indicadores para a realização de
avaliação psicológica. Normas para a utilização dos instrumentos de
avaliação psicológica.

Acompanhamento dos processos clínicos em diferentes contextos.

Aspectos farmacocinéticos: aspectos medicamentosos e tóxicos. Farmacodinâ-
mica das drogas que agem no sistema nervoso autonômico e no sistema nervo-
so central. Psicofarmacologia.



3ª Série

4ª Série

5ª Série

HABILITAÇÃO: ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 

6PAC037  FUNDAMENTOS DA PRÁTICA EM PSICOLOGIA CLÍNICA I

6PSI045  FUNDAMENTOS DA PRÁTICA EM PSICOLOGIA CLÍNICA II

6PEP034  FUNDAMENTOS DA PRÁTICA EM PSICOLOGIA CLÍNICA III

6CIF044  NEUROENDOCRINOLOGIA

6PAC032  PSICOPATOLOGIA I

6MOD118  SEMINÁRIOS INTEGRADOS III

6PEP030  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II

6EST217  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PROCESSOS CLÍNICOS II

6PAC033  PSICOPATOLOGIA II

6MOD119  SEMINÁRIOS INTEGRADOS IV

6PAC038  TEORIAS E TÉCNICAS DE PSICOLOGIA CLÍNICA I

6PSI046  TEORIAS E TÉCNICAS DE PSICOLOGIA CLÍNICA II

6PEP035  TEORIAS E TÉCNICAS DE PSICOLOGIA CLÍNICA III

Fundamentos de análise clínica. Procedimentos básicos que compõem o aten-
dimento psicoterápico: da entrevista inicial ao encerramento.

Interface  entre as relações sociais e os processos clínicos.

Diferentes técnicas de avaliação dos processos clínicos. Psicodiagnóstico.

Ação hormonal. Hormônios neuro-hipofisários e adeno-hipofisários. Sistema
Reprodutor. Adrenais. Tireóide. Sinalização insulínica p eriférica  e  no
sistema nervoso central. Hormônios gastrintestinais.

Psicopatologia como ciência: história e conceitos. Normalidade e anormali-
dade. Análise crítica da psicopatologia em suas interfaces com a  psicolo-
gia.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série.

Técnicas de exame avaliação psicológica. Testes situacionais. Comunica-
ções técnicas: laudo pericial, parecer, relatório e atestado.  Ética  e
avaliação psicológica.

Diferentes instrumentos de diagnóstico e encaminhamento para ações perti-
nentes.

Nosografia e nosologia. Critérios e diagnósticos para prevenção e inter-
venção. Ética em psicopatologia e crítica aos modelos de doença  mental.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série.

Avaliação e formulação de casos clínicos. Estratégias de atendimento para
diferentes contextos clínicos e para diferentes segmentos da população.

Compreensão dos processos clínicos em distintos contextos.

Fundamentos clínicos para a escuta e intervenção nos processos clínicos.



5ª Série

HABILITAÇÃO: ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICOS 

6EST218  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PROCESSOS CLÍNICOS III

6PAC039  MODELOS DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA I

6PSI047  MODELOS DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA II

6PEP036  MODELOS DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA III

6PSI041  ÉTICA

Condução das intervenções nos processos clínicos com ênfase nos aspectos
éticos.

Estratégias de intervenção em processos clínicas.

Intervenção nos processos clínicos presentes nas relações sociais. Alter-
nativas de atuação psicossocial.

O tratamento: a compulsão à repetição; interpretação; contribuição dos
Pós-freudianos.

Ética e os fundamentos da ação moral. Imperativo categórico e utilitaris-
mo. A transição do projeto moral para o  projeto legal;  instrumentos  de
controle social. Deontologia e exercício profissional. Sigilo  profissio-
nal. Princípios das responsabilidades objetiva e subjetiva.



1ª Série

6SOC144  ANTROPOLOGIA

6BIO057  EMBRIOLOGIA

6STA006  ESTATÍSTICA I

6STA007  ESTATÍSTICA II

6BAV058  ETOLOGIA

6FIL112  FILOSOFIA I

6PEP024  HISTÓRIA DA PSICOLOGIA I

6PEP025  HISTÓRIA DA PSICOLOGIA II

6PSI036  METODOLOGIA I

6MOR028  NEUROANATOMIA

6PSI037  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM I

Fundamentos conceituais da Antropologia. A Antropologia no quadro das  ci-
ências sociais. O homem como ser bio-psico-cultural.  Diversas  formas  de
existir socialmente. Questões étnico-raciais. Normalidade e desvio social.
A patologização das alteridades no mundo contemporâneo.

Ciclo menstrual e gametogênese. Estudo das quatro primeiras semanas  da
embriogênese humana. Destino dos folhetos germinativos. Características
dos períodos embrionário e fetal. Anexos embrionários humanos.
Teratologia.

Medidas descritivas de posição e dispersão. Representação tabular e gráfi-
ca. Introdução à probabilidades. Variáveis aleatórias. Principais  distri-
buições de probabilidade. Amostragem. Estimação por intervalo.  Testes  de
hipóteses de uma amostra.

Medidas de associação. Testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos
para duas amostras: dependentes e independentes. Análise de variância.  A-
nálise de correlação e regressão. Aplicações de análises de dados em  Psi-
cologia com o uso de pacotes estatísticos livres.

Noções básicas dos determinantes biológicos do comportamento em vertebra-
dos, enfatizando sua origem, filogenia e ontogenia em condições naturais.
Princípios, definições e métodos.

A atitude filosófica. O conhecimento e suas formas de manifestação.  Filo-
sofia e ciência. Valor e limites da ciência. Principais correntes  filosó-
ficas modernas e contemporâneas.

Epistemologia e a história dos diferentes períodos que influenciaram  o
surgimento e a consolidação da Psicologia e seus sistemas. Caracteriza-
ção de paradigmas de ciência e suas repercussões na Psicologia.

Sistemas de psicologia e a história da psicologia no Brasil.

A evolução do conhecimento.Pesquisa científica e modalidades interpretati-
vas: indução, dedução, hipotético dedutivo, dialética. Técnicas de  coleta
de dados: entrevista, questionário,  observação,  experimentação,  análise
documental.

Desenvolvimento do sistema nervoso central. Neurônio e neuroglia. Arco re-
flexo. Divisão anatômica do sistema nervoso. Anatomia da medula  espinhal,
do tronco encefálico e do cerebelo. Gânglos da base.Coplexo hipófise-hipo-
tálamo. Hemisférios cerebrais e áreas corticais. Sistema límbico.  Funções
cerebrais superiores.

Processos de aprendizagem: conceito. Teorias da Aprendizagem. Aspectos
éticos da Psicologia da Aprendizagem.



1ª Série

2ª Série

6PSI038  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM II

6PAC027  PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

6PAC028  PSICOLOGIA GERAL

6MOD100  SEMINÁRIOS INTEGRADOS I

6EST212  ESTÁGIO FUNDAMENTAL DE ÊNFASES

6FIL113  FILOSOFIA II

6BIO058  GENÉTICA HUMANA

6HIT022  HISTOLOGIA

6PAC029  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS CLÍNICOS

6PEP026  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

6PSI039  INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

6PSI040  METODOLOGIA II

Aspectos e variáveis que concorrem para os processos de aprendizagem. Prá-
ticas pedagógicas na diversidade dos contextos de ensinar e  aprender. En-
sino de História e Cultura Afro-Brasileira.

Fundamentos e justificativas da experimentação. A psicologia  experimental
nos diferentes campos teóricos da psicologia. As questões éticas da  expe-
rimentação na psicologia.

A psicologia como ciência. Objeto(s) de estudo da  psicologia. Temas  de
psicologia geral: consciência; inteligência; memória - atenção; l ingua-
gem - pensamento; emoção - motivação; sensações - percepção; sexualidade.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série. 

Áreas de atuação do psicólogo.Demandas da sociedade contemporânea e carac-
terísticas do mercado de trabalho. Prática de observação do  psicólogo  em
diferentes contextos. Inserção em campo de estágio que permita a  integra-
ção de conhecimentos adquiridos no núcleo comum.

O nascimento da moderna epistemologia. Evolução histórica e desdobramentos
na atualidade.

Introdução à genética e citogenética humanas. Aspectos genéticos da inte-
ligência, do retardo mental e do comportamento. Aconselhamento  genético.
Noções de genética de populações e evolução.

Elementos dos tecidos animais: epiteliais, conjuntivos e nervoso.  Organi-
zação microscópica e histofisiológica das estruturas e órgãos  do  sistema
nervoso e dos sentidos. Histologia e histofisiologia  das relações  neuro-
endócrinas.

Definição do campo. As diferentes orientações na clínica. A ética na
clínica.

Fundamentos e conceitos no campo da saúde. A constituição, representações
e conceituações histórico-culturais da saúde e da  doença  como  campo  de
saberes e práticas de caráter transdisciplinar em indivíduos e populações.
Modelos de atenção e organização dos serviços de saúde. Introdução à ques-
tão da promoção, prevenção e tratamento em diferentes contextos  no  campo
da Saúde.

Dimensões institucionais, psicossociais e psicológicas dos  processos
organizacionais e educativos. Atuação do psicólogo em organizações de
trabalho e de educação.

Planejamento de Pesquisa: sistematização e elaboração do projeto de pes-
quisa; problema de pesquisa; procedimentos metodológicos, análise e sis-
tematização dos resultados. Normas técnicas e bibliográficas.  Ética  em



2ª Série

3ª Série

6CIF059  NEUROFISIOLOGIA

6PEP027  PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I

6PEP028  PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II

6PAC030  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I

6PAC031  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II

6MOD117  SEMINÁRIOS INTEGRADOS II

6SOC145  SOCIOLOGIA I

6SOC146  SOCIOLOGIA II

6PEP029  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I

6CIF043  FARMACOLOGIA

6CIF044  NEUROENDOCRINOLOGIA

6PAC032  PSICOPATOLOGIA I

pesquisa.

Bioeletrogênese e Neurotransmissão; Sistemas sensoriais;  Funções  motoras
superioras: Sistema neurovegetativo; Sistema límbico e emoções; Linguagem;
Mecanismos de memória; Ritmos biológicos; Sono e vigília.

Concepções sobre o homem e conceitos e definições sobre  personalidade.
Variáveis biológicas, ambientais e sociais e suas influências no desen-
volvimento da personalidade.

Teorias da personalidade. Avaliação da personalidade e implicações éticas.

Características e transformações da ontogênese. Ênfase nas implicações
psicológicas, biológicas, sociais e culturais.

Teorias do desenvolvimento psicológico. Psicologia do desenvolvimento e
ética.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série. 

Contexto histórico do surgimento da sociologia, seu objeto e métodos. A
relação entre indivíduo e sociedade na sociologia clássica.  Estruturas
sociais e mecanismos de integração dos indivíduos. Estrutura e estrati-
ficação social. Educação como objeto de estudo sociológico.

A sociologia na contemporaneidade e o problema da subjetividade. Trabalho
e processos de industrialização. Debates sobre gênero, raça e identidades.
O debate entre sociologia e psicanálise.

Fundamentação teórica e análise crítica da  avaliação  psicológica.
Princípios da construção de instrumentos de avaliação  psicológica:
padronização, validade e precisão. Indicadores para a realização de
avaliação psicológica. Normas para a utilização dos instrumentos de
avaliação psicológica.

Aspectos farmacocinéticos: aspectos medicamentosos e tóxicos. Farmacodinâ-
mica das drogas que agem no sistema nervoso autonômico e no sistema nervo-
so central. Psicofarmacologia.

Ação hormonal. Hormônios neuro-hipofisários e adeno-hipofisários. Sistema
Reprodutor. Adrenais. Tireóide. Sinalização insulínica p eriférica  e  no
sistema nervoso central. Hormônios gastrintestinais.

Psicopatologia como ciência: história e conceitos. Normalidade e anormali-
dade. Análise crítica da psicopatologia em suas interfaces com a  psicolo-



3ª Série

4ª Série

5ª Série

6MOD118  SEMINÁRIOS INTEGRADOS III

6PEP030  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II

6PAC033  PSICOPATOLOGIA II

6MOD119  SEMINÁRIOS INTEGRADOS IV

6PSI041  ÉTICA

gia.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série.

Técnicas de exame avaliação psicológica. Testes situacionais. Comunica-
ções técnicas: laudo pericial, parecer, relatório e atestado.  Ética  e
avaliação psicológica.

Nosografia e nosologia. Critérios e diagnósticos para prevenção e inter-
venção. Ética em psicopatologia e crítica aos modelos de doença  mental.

Promover a integração dos conteúdos ministrados nas atividades acadêmicas
da série.

Ética e os fundamentos da ação moral. Imperativo categórico e utilitaris-
mo. A transição do projeto moral para o  projeto legal;  instrumentos  de
controle social. Deontologia e exercício profissional. Sigilo  profissio-
nal. Princípios das responsabilidades objetiva e subjetiva.


