
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 9º Período 10º Período

Leitura e produção de 

texto

Desenvolvimento 

humano social.

Metodologia 

científica e da 

pesquisa.

Psicologia nas 

políticas de gestão

Fundamentos da 

psicologia sistêmica
Cidadania e ética

Sustentabilidade e 

meio ambiente
Psicologia escolar Clínica sistêmica

Clínica dos sintomas 

contemporâneos

História da psicologia.

Fundamentos da 

psicologia 

psicossocial.

Estágio básico - 

Técnicas de 

observações.

Estágio básico - 

técnicas de 

entrevistas e 

questionários

Estágio específico - 

gestão de pessoas

Estágio específico - 

políticas de saúde

Estágio específico - 

clínica

Estágio específico - 

gestão ou clínica e 

políticas de saúde

Estágio específico a Estágio específico b
Trabalho de Conclusão de 

Curso.

Psicologia do 

Desenvolvimento.

Fundamentos da 

saúde.

Fundamentos da 

psicanálise.

Psicologia aplicada às 

políticas públicas

Psicologia de 

orientação 

psicanalítica

Análise do 

comportamento 

aplicada

Intervenções 

psicossociais

Clínica 

comportamental

Psicologia e 

intervenções clínicas 

nos problemas de 

aprendizagem

Tópicos especiais em 

psicologia
Estágio

Processos 

psicológicos básicos.

Fundamentos da 

análise experimental 

do comportamento.

Fundamentos da 

psicologia humanista 

fenomenológico e 

existencial.

Psicopatologia 

fenomenológica

Psicologia 

fenomenológico 

existencial

Neurociências Psicologia sistêmica Gestalt-terapia Psicologia cognitiva Psicologia da saúde Específicas do curso

Indivíduo e 

sociedade.
Antropologia cultural.

Fundamentos de 

neurociências.
Psicologia humanista Psicopatologia clínica

Psicologia e teorias 

de grupo

Psicopatologia 

infantil

Clínica 

fenomenológico 

existencial

Clínica das 

organizações
Eletiva I

Disciplinas em coum na 

área da saúde.

Prática 

interdisciplinar I

Prática 

interdisciplinar II

Prática 

interdisciplinar III

Fundamentos da 

avaliação psicológica

Psicologia e saúde 

mental no trabalho

Métodos e técnicas 

de avaliação 

psicológica II

Psicologia 

organizacional e do 

trabalho

Pesquisas em 

psicologia

Trabalho de 

conclusão de curso I
Eletiva II

Disciplinas EAD 

Institucionais

Prática 

interdisciplinar IV

Métodos e técnicas 

de avaliação 

psicológica I

Clínica psicanalítica
Trabalho de 

conclusão de curso II

Legenda:

Atividades Complementares

Carga horária total do currículo em hora relógio: 4007
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