
Nosso curso tem aproximadamente 40 anos de 
tradição e oferece a teoria aliada à prática, 
estimulando a reflexão crítica e a pesquisa. O 
Serviço de Psicologia Aplicado também é um 
espaço para a realização de estágios de 
atendimento clinico social em Neuropsicologia, 
Psicoterapia Humanista e Existencial, 
Psicanálise, Terapia Cognitivo-Comportamental Psicanálise, Terapia Cognitivo-Comportamental 
e Orientação Profissional.

•  Quantidade de competências: 30

•  Quantidade de horas: 4000

•  Duração do curso: 10 semestres

•  Acesso ao Liga Online

•  Banco de Vagas de emprego

Este curso inclui:

Psicologia

Sobre o curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Pesquisar os métodos e os objetos de investigação para fundamentar as ações 
da psicologia como ciência e profissão.
Relacionar a história da Psicologia com as matrizes teóricas que marcam a 
Psicologia do século XX.
Pesquisar as áreas de aplicação da Psicologia científica no século XXI diante de 
mudanças sociais, histórica e neurobiológicas.

2O SEMESTRE

Desenvolver observações sistemáticas referentes aos processos cognitivos: 
motivação, emoção, aprendizagem e memória.
Desenvolver observações sistemáticas referentes aos processos cognitivos: 
percepção, pensamento e linguagem.
Realizar pesquisas qualitativa e quantitativa: desenvolver observações 
sistemáticas referentes à neuropsicologia.

Graduação presencial

Bacharelado



3O SEMESTRE

Analisar e pesquisar o desenvolvimento humano nas acepções 
cognitivas, emocionais e sociais.
Analisar as concepções sobre personalidade, instrumentos de medida e 
sua aplicação nos segmentos clínico e organizacional.
Analisar as concepções sobre personalidade com métodos 
desenvolvidos para projetos clínicos.

4O SEMESTRE

Analisar a psicometria e seus critérios. Construir instrumentos para aplicação 
experimental.
Analisar os recursos estatísticos para construção, interpretação, avaliação e 
aplicação de instrumentos psicológicos.
Analisar os recursos estatísticos para construção, interpretação, avaliação e 
aplicação de instrumentos psicológicos com interfaces multiprofissionais.

5O SEMESTRE

Analisar e identificar os fenômenos da psicopatologia 
geral e especial.
Compreender a perspectiva psicanalítica no contexto da 
psicopatologia.

6O SEMESTRE

Investigar e identificar as práticas das abordagens psicoterápicas: terapia humanista, 
existencial, terapia cognitivo-comportamental e a práxis em psicanálise.
Analisar as técnicas de entrevista psicológica e suas aplicações.

Psicologia



7O SEMESTRE

Analisar e identificar os testes psicológicos: objetivos, projetivos e expressivos 
em suas construções, atualizações e aplicações.

8O SEMESTRE

Construir dinâmicas e jogos com ênfase em Psicologia Organizacional e do Esporte.
Analisar o comportamento social e seus contextos sócio-históricos.
Construir protocolos de ação técnico profissional, identificando a interface entre 
Psicologia e Direito.

Psicologia

9O SEMESTRE

Desenvolver programas de atração e seleção de talentos.
Desenvolver modelo de avaliação de desempenho, feedback e 
desenvolvimento.
Desenvolver protocolos de avaliação sobre a dinâmica 
organizacional e sobre a saúde do trabalhado

10O SEMESTRE

Avaliar a reabilitação neuropsicologica e identificar a ação medicamentosa 
e comorbidades.
Construir projetos de intervenção em Psicologia Hospitalar.
Desenvolver protocolos de recursos e métodos à saúde do indivíduo e 
coletiva, elaborar uma análise situacional.


