BACHARELADO EM PSICOLOGIA
PERFIL DO PROFISSIONAL

Compete ao profissional em Psicologia estudar e analisar os processos intrapessoais e
as relações interpessoais, possibilitando a compreensão do comportamento humano individual
e de grupo, no âmbito das instituições de várias naturezas, nos mais variados contextos.
Articula teoria e prática em Psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores
determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculandoas também a condições políticas, históricas e culturais.
O profissional do Curso de Psicologia da Faculdade Católica Santa Teresinha, deve
possuir as seguintes características:
•

Formação generalista – capacidade de articulação de conhecimentos, competências e

habilidades que levem em consideração a complexidade do que se denomina realidade;
•

Formação científica, crítica e reflexiva – apreensão de uma postura consciente e
responsável quanto à utilização de métodos e técnicas científicas, à avaliação e à
produção de conhecimentos da Psicologia.

•

Formação interdisciplinar – estabelece a necessidade de interfaces com outros saberes
e profissões para a compreensão dos fenômenos humanos, decorrentes do
reconhecimento das especificidades e limites da prática psicológica.

•

Formação pluralista - implica no reconhecimento e na análise comparativa da
diversidade de sistemas psicológicos — fundamentação teórica, metodológica e
epistemológica — garantindo ainda a reflexão sobre os efeitos particulares das
práticas decorrentes de cada uma dessas articulações conceituais.

•

Autonomia – desenvolvimento da capacidade de busca e uso de conhecimentos
produzidos pela ciência psicológica e por diferentes áreas relacionadas ao objeto da
profissão. Neste sentido, garantindo atualizações e aprendizagens constantes e de
forma autônoma.

•

Compromisso ético – desenvolvimento da reflexão crítica às consequências
individuais e coletivas das intervenções profissionais; da produção de conhecimentos
psicológicos e sua transmissão; e da conduta profissional pautada pelos referenciais
legais e éticos da categoria.

•

Compromisso político-social - uma formação fundamentada na dimensão sócio
histórica e cultural; voltada para as necessidades da população e para a melhoria das
condições de vida.
Em síntese o Perfil do Egresso Específico do bacharel em Psicologia deve ser um

profissional comprometido com a educação integral e a formação do cidadão; com a
promoção da saúde, nos diversos níveis de atuação, articulada com as políticas públicas;
capaz de compreender e intervir na estrutura e funcionamento da sociedade, numa abordagem
pluridisciplinar e numa visão histórica, ética e política, bem como profissional atento à
constituição e estruturação do sujeito psíquico, seus padecimentos e meios de conquista da
saúde e qualidade de vida. Atento à pesquisa e ao domínio e desenvolvimento dos referenciais
teóricos que utiliza na prática profissional, comprometido com a investigação científica crítica
e com a produção de conhecimento capaz de questionar e promover transformações sociais,
bem como o desenvolvimento de sua área de saber.

MERCADO DE TRABALHO

O Psicólogo, dentro de suas especificidades profissionais, atua no âmbito da educação,
saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de
promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano.
Portanto, o profissional em Psicologia atua diretamente em escolas (de todas as
naturezas e níveis de ensino), creches, estabelecimentos de saúde (de todos os níveis de
atenção), instituições públicas e privadas, empresas públicas e privadas, comunidades e
associações comunitárias, movimentos sociais, organizações não-governamentais, sindicatos,
fundações, varas da criança e do adolescente, varas da família, sistema penitenciário,
associações profissionais e/ou esportivas, nos diversos setores das comunicações, núcleos
rurais e nas demais áreas onde as questões concernentes à profissão se façam presentes e sua
atuação seja pertinente.
Nestes diversos campos de atuação, o profissional em Psicologia produz conhecimento
científico por meio de: observação, descrição e análise dos processos de desenvolvimento,
inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano e
animal; analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre os
sujeitos na sua dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais, para orientar-se no

psicodiagnóstico e atendimento psicológico; promove a saúde mental na prevenção e no
tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo desenvolvimento
psicossocial; elabora e aplica técnicas de exame psicológico, utilizando seu conhecimento e
práticas metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da
personalidade, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando ou
encaminhando para atendimento apropriado, conforme a necessidade. Participa da elaboração,
adaptação e construção de instrumentos e técnicas psicológicas através da pesquisa, nas
instituições acadêmicas, associações profissionais e outras entidades cientificamente
reconhecidas.
Realiza divulgação e troca de experiência nos eventos da profissão e comunidade
científica e, à população em geral, difunde as possibilidades de utilização de seus recursos.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS ÊNFASES CURRICULARES
São propostas no Curso de Psicologia da FCST, duas ênfases curriculares, sendo estas
oferecidas para livre escolha do aluno:
I – Enfâse em Psicologia e Processos Clínicos

Nessa ênfase busca-se preparar mais intensivamente o psicólogo para atuar em
diferentes instituições que prestam serviços de saúde, em diferentes níveis, ampliando o
conceito de atuação clínica tradicional. A ampliação do conceito de saúde, nele incluída a
dimensão psicossocial, abre grandes perspectivas de inserção do psicólogo em instituições
atuando em equipes multiprofissionais.
Em síntese, o aprofundamento permitido por essa ênfase curricular volta-se para
capacitar melhor o psicólogo a:
a) Diagnosticar necessidades de intervenção psicossocial em diferentes contextos onde
ocorrem ações de saúde;
b) Planejar, executar e avaliar intervenções nos níveis primário, secundário e terciário,
com base em teorias e técnicas psicológicas adequadas;
c) Atuar no sentido de promover a saúde e qualidade de vida em diferentes contextos
buscando benefícios para indivíduos, grupos, organizações e comunidades.

II - Ênfase em Psicologia e Processos Educativos

Esta ênfase faz, ao contrário da anterior, um recorte que privilegia processos
educativos. Mais precisamente, focaliza o planejamento, a execução e a avaliação de
programas de educação regular, continuada, formal e informal, em diversos ambientes.
Em síntese, a Ênfase Psicologia e Processos Educativos tem como objetivos centrais:
a) Analisar e diagnosticar em diferentes contextos educacionais formais e não
formais, problemas que exijam ações voltadas para melhoria dos processos
educacionais;
b) Planejar, executar e avaliar intervenções capazes de superar problemas e
dificuldades de aprendizagem individual, grupal e organizacional;
c) Atuar no sentido de promover o desenvolvimento das pessoas, grupos e
organizações ampliando as oportunidades de aprendizagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Coordenação do Curso: Profª Dra. Maria Dilma Felizardo Ferreira
Habilitação: Bacharelado
Turno: Noturno (18h50min às 22h)
Carga horária: 4.384 horas
Estágios Básicos e Profissionais: 744 horas
Duração: 05 anos, com regime semestral e presencial.

