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Você que ainda não 
escolheu qual curso 
ingressar ou que está 
na dúvida de qual 
instituição escolher...

Confira essa cartilha e conheça 
um pouco as matrizes do Curso 

de Psicologia – UNICEUG.

Ficaremos felizes em tê-los
como nossos alunos
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O curso de Psicologia, aqui na nossa instituição, deu início com a 
Portaria Nº 408, de 2 de setembro de 2019 autorizando abertura do 
curso.

Registro do e-MEC Nº 201808460.

Nossa história, com as turmas formadas, deu início no dia 18 de 
fevereiro de 2020.

Nós, do Curso de Psicologia – UNICEUG, organizamos as principais 
temáticas das áreas de atuação do profissional da psicologia e 
oferecemos a todos vocês um curso de excelência. Priorizamos o 
aprendizado das competências, habilidades e conhecimentos ao longo 
dos dez semestres.

O curso tem como objetivo formar profissionais com amplo 
conhecimento científico nas demandas sociais, produções científicas, 
práticas clínicas, educacionais, jurídicas, organizacionais e de saúde.

Todas as áreas distribuídas em seis eixos estruturantes e conectados 
para um melhor diálogo das correntes teóricas das disciplinas.



Eixo A
Fundamentos epistemológicos e históricos

Desenvolver capacidade para análise crítica e reflexiva das teorias 
e métodos da Psicologia;

Fundamentos epistemológicos e elucidação das condições 
históricas e sociais que antecederam, e acompanharam seu surgimento 
como ciência do final do século XIX.

Eixo B
Fundamentos teóricos e metodológicos 

Apropriação crítica do conhecimento teórico;
Visão abrangente dos diferentes métodos e estratégias de 

produção de conhecimento científico em Psicologia.

Eixo C
Procedimentos para a investigação científica e a prática 

profissional

Domínio de instrumentos e processos de investigação científica 
em Psicologia;

Desenvolver a competência para selecionar, avaliar e adequar 
esses instrumentos a problemas e contextos específicos; 

Conteúdos relativos à validade, precisão e padronização por 
meio do estudo e da aplicação dos testes psicológicos, das técnicas 
de entrevista e de observação, dos procedimentos de avaliação da 
personalidade e de inteligência, utilizados no diagnóstico, intervenção 
psicológica e psicossocial.

Eixo D
Fenômenos e processos psicológicos

Compreender os fenômenos humanos de ordem cognitiva, 
comportamental e afetiva em diferentes contextos;

Seis eixos estruturantes



Apreender os processos psicológicos de indivíduos, grupos e 
instituições, bem como coordenar e manejar processos grupais, 
considerando as diferenças individuais e socioculturais dos seus 
membros.

Eixo E
Interfaces com campos afins do conhecimento

Compreensão integrada dos fenômenos e processos psicológicos;
Interface do saber psicológico com disciplinas das Ciências 

Biológicas, Humanas e Sociais, considerando-se os desafios éticos 
para a construção de uma interdisciplinaridade.

Eixo F
Práticas profissionais

Desenvolvimento de competências que possibilitem intervenções 
nos fenômenos e processos humanos;

Estudo da teoria do método, e da aplicabilidade dos conhecimentos 
psicológicos em diferentes contextos institucionais e sociais;

Atividades práticas de estágio que permitem uma visão ampla e 
crítica da atuação profissional do psicólogo articulada com a dimensão 
ética, as políticas públicas e o compromisso social da psicologia.ética, as políticas públicas e o compromisso social da psicologia.



“Minha experiência com a graduação em Psicologia foi marcada 
por uma série de desafios. O desejo e fantasia que me fizeram ingressar, 
foram se transformando em muito estudo, esforço e disciplina exigidos 
para construir minha carreira profissional. Tudo isso me possibilita um 
fazer ético e comprometido com a profissão.” (Profa. Thaís)

“Decidi cursar Psicologia na busca de tentar compreender o ser 
humano nos seus diversos contextos! Nesse processo aprendi que 
para auxiliar o outro, era necessário também compreender sobre mim, 
para isso fui para psicoterapia. Compreendi também que não temos 
uma Psicologia, mas sim Psicologias e na diversidade desta, percebi 
várias possibilidades de ser psicólogo! Em todas elas, destaco sempre 
a importância de ser ético e coerente com a abordagem e contexto 
que atuo!” (Prof. Roberdan)

“Escolher estudar psicologia foi um processo longo. Eu sabia o 
que não queria. A partir das opções a psicologia me encontrou. Cada 
disciplina, suas dificuldades e facilidades, era um estilo para querer 
sempre mais. Estudar e ter contato com cada conhecimento que a 
psicologia me oferece é prazeroso e satisfatório. Não escolheria outro 
curso.” (Profa. Andreia)

Depoimentos



“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao to-
car uma alma humana, seja apenas outra alma humana.”

Carl Jung

“Você pode saber o que disse, mas nunca o que outro escutou.” 
Jacques Lacan

“O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então 
eu mudo.”

Carl Rogers

“O psíquico não é aparência empírica; é “vivência”, averiguada na 
reflexão.”

Husserl

“Por mais que se possa dizer e pensar sobre o sofrimento ele es-
capa ao saber na medida em que é sofrido em si mesmo, para si mes-
mo, onde o saber permanece incapaz de transformá-lo.”

Sartre

Para refletir


