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CURSO DE PSICOLOGIA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Psicologia. 

Grau Conferido: Bacharel em Psicologia. 

Modalidade: Presencial. 

Duração: 5 (cinco) anos ou 10 (dez) períodos.  

Área de Conhecimento: Ciências Humanas 

Regime: Crédito semestral com código por disciplina, respeitando os requisitos e co-

requisitos. 

Número de vagas ofertadas: 240 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O Objetivo do curso de psicologia da Faculdade Estácio de São Luís é promover a 

formação de profissionais aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto em nível individual quanto coletivo, 

bem como a realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 

princípios da ética/bioética; avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas. 

 

2.2. Objetivo Específico 

 

a) Avaliar os processos psicológicos e psicossociais contribuindo para a promoção da 

saúde dos indivíduos, grupos, organizações e comunidade, através de referenciais 

teóricos adequados e das características da população-alvo;   

b) Diagnosticar os processos psicológicos de indivíduos, grupos e organizações, 

elaborando laudos, pareceres, relatórios técnicos e outros documentos referentes à 

prática do Psicólogo; 

c) Realizar orientação, aconselhamento psicológico, psicoterapia e intervenção nos 

processos individuais e grupais em diferentes contextos, visando à promoção da 
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saúde mental, distinguindo os fenômenos de natureza social e os fenômenos de 

natureza psíquica; 

d) Realizar orientações, aconselhamentos clínicos, psicoterapia e intervenções 

individuais e em grupo, avaliando e distinguindo os fenômenos de natureza cognitiva, 

comportamental e afetiva, em diferentes contextos sociais;  

e) Fazer intervenções psicossociais nas organizações, através de processos grupais, 

considerando os perfis organizacionais e socioculturais de seus membros; 

f) Identificar, definir e formular questões de pesquisa e investigá-las conforme os 

referenciais metodológicos no que concerne aos procedimentos de escolha, coleta e 

análise de dados de pesquisa, divulgando os resultados de pesquisa e apresentando 

suas ideias em público;  

g) Elaborar e integrar projetos interdisciplinares de prevenção e promoção da saúde em 

diferentes contextos, sendo capaz de resguardar a ética do psicólogo e seus 

referenciais teóricos consolidados. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do Curso de Psicologia da Faculdade Estácio de São Luís é um 

profissional capaz de compreender os múltiplos referenciais que buscam apreender a 

amplitude e complexidade do fenômeno psicológico em interlocução com os fenômenos 

biológicos e sociais, que o torne capaz de exercer a profissão em seus diferentes contextos 

de atuação com responsabilidade e capacidade de reflexão crítica, considerando as 

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

dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades e atuação ética nas relações com 

clientes, usuários, colegas, com o público e na produção e divulgação de pesquisas, 

trabalhos e informações da área da Psicologia. 

 Um profissional apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção 

e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto ao nível individual quanto coletivo, 

bem como realizar seus serviços dentro de padrões de qualidade e dos princípios éticos. Para 

tal, o egresso deve construir e desenvolver conhecimento científico em Psicologia e utilizá-los 

em diferentes campos que demandem investigação, análise, avaliação, prevenção e 

intervenção em processos psicológicos.  

 Assim, o egresso do curso de Psicologia da Faculdade Estácio de São Luís 

deverá ser capaz de diagnosticar, avaliar e atuar em problemas humanos de ordem psíquica; 

coordenar e manejar processos grupais; atuar inter e multiprofissionalmente; realizar 
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orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; e ser capaz de elaborar relatos 

científicos, pareceres e laudos técnicos, apresentar e discutir trabalhos e ideias em público. 

 Conforme o cumprimento das disciplinas de ênfases curriculares, selecionadas 

para esta formação, o egresso deverá estar apto a atuar em diferentes contextos: nos 

processos clínicos e de prevenção e promoção de saúde. Pretende-se, ainda, que este 

profissional seja cônscio da importância da educação continuada, bem como de sua 

responsabilidade social. 

 No trabalho em equipes multiprofissionais, estarão aptos a assumir posições 

de liderança, tendo em vista o bem estar da comunidade. Administrando e gerenciando, 

propositivamente, a força de trabalho, os recursos físicos e as informações técnicas e 

científicas 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Ao definir o Projeto Pedagógico de Curso, torna-se necessário contextualizar o 

ambiente profissional em que o egresso deverá se inserir, a partir do qual se torna possível 

estabelecer não só o perfil profissional pretendido como selecionar os conteúdos que 

comporão o currículo pleno do curso traçando estratégias para o oferecimento de atividades 

acadêmicas que possibilitem o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a 

uma inserção qualitativa neste mercado. 

Desta forma, configurando o cenário de inserção do Curso de Psicologia, deve-se 

destacar que o compromisso da profissão de Psicólogo capaz de exercer a profissão em seus 

diferentes contextos de atuação com responsabilidade e capacidade de reflexão crítica, 

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

qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades e atuação ética nas 

relações com clientes, usuários, colegas, com o público e na produção e divulgação de 

pesquisas, trabalhos e informações da área da Psicologia. 

 Um profissional apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção 

e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto ao nível individual quanto coletivo, 

bem como realizar seus serviços dentro de padrões de qualidade e dos princípios éticos. Para 

tal, o egresso deve construir e desenvolver conhecimento científico em Psicologia e utilizá-los 

em diferentes campos que demandem investigação, análise, avaliação, prevenção e 

intervenção em processos psicológicos. 

Profissional capaz de diagnosticar, avaliar e atuar em problemas humanos de 

ordem psíquica; coordenar e manejar processos grupais; atuar inter e 

multiprofissionalmente; realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; e ser 
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capaz de elaborar relatos científicos, pareceres e laudos técnicos, apresentar e discutir 

trabalhos e ideias em público. 

A IES realiza a captação de ofertas de estágios e empregos junto às empresas e 

as divulga aos interessados em um mural nas dependências da Faculdade e via internet por 

meio do site <www.vagasestacio.com.br>. Da mesma forma, encaminha os candidatos, 

legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei nº 11.788 de 

25 de setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. 

As vagas são cadastradas em sistema informatizado e acessadas pelos 

acadêmicos e graduados, de qualquer lugar pela internet. Após examiná-las, candidatam-se 

àquelas de seu interesse e encaminhados às empresas por documento da instituição. O 

sistema é seletivo. As vagas são previamente selecionadas por curso, campus, coeficiente de 

rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil 

solicitado pela empresa são encaminhados. 

Para desenvolver ações de inserção dos acadêmicos no mercado de trabalho e 

promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com a Central de Estágios e 

Empregos que executa suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, 

oferecendo atendimento Virtual e Presencial: 

- Portal de Vagas de Estágios e Empregos acessado por meio de um sistema 

informatizado. A central de empregos mantém uma parceria com empresas para a oferta e 

divulgação de vagas. Encaminha os candidatos, legaliza e acompanha o desenvolvimento 

dos estágios, como determina a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços 

são prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por 

curso, coeficiente de rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que 

atendam o perfil solicitado pela empresa são encaminhados. 

 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor 

da disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina 

lecionado, do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 

http://www.vagasestacio.com.br/
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10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a 

sua realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou 

trabalhos terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 

 


