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Psicologia 
O Curso de Psicologia da Ufes ob-

jetiva formar psicólogos habilitados 

logia, tais como: triagem, avaliação, 
atendimento e acompanhamento psi-
cológico; intervenção institucional e 
psicossocial no campo das políticas 
públicas (saúde, educação, assistência 
social); planejamento, execução e ava-
liação de projetos sociais; planejamen-

planejamento, execução e avaliação 
de programas de atendimento em de-
senvolvimento humano e a portadores 
de necessidades especiais; orientação 

área do trabalho.

o Curso de Psicologia da Ufes, arti-

pretende proporcionar ao aluno o de-
senvolvimento de uma visão crítica da 

responsabilidades éticas e sociais, 
bem como do compromisso com a pro-
dução, disseminação e aplicação do 
conhecimento da área.



Psicologia

PERFIL DO PROFISSIONAL

Nacionais, o curso de graduação em Psi-

capaz de: 

dimensões;

natureza psicológica e social; diagnosticar, 
elaborar projetos, planejar e agir de forma 
coerente com referenciais teóricos e carac-
terísticas da população-alvo;

-
lizar instrumentos e procedimentos de 
coleta de dados em Psicologia; 

-
nos de ordem cognitiva, comportamen-
tal e afetiva, em diferentes contextos; 
considerando as diferenças individuais e 
socioculturais; 

psicológico e psicoterapia;

técnicos, laudos e outras comunicações 
-

cutir ideias em público;

-



CARREIRA

Bacharel em Psicologia e Formação de Psicólogo

O curso de graduação em Psicologia da Ufes tem 

como objetivo  a formação do Psicólogo voltado 

ESTRUTURA CURRICULAR

Prazo mínimo de integralização do curso: 5 
anos  = 10 semestres

Prazo máximo: 7,5 anos = 15 semestres

VAGAS

60 Vagas: 30 no 1º semestre e 30 no 2º semes-

tre. Turno: Matutino/Vespertino 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Carga horária total: 2.355 horas

Disciplinas obrigatórias do Núcleo Comum – 

Conteúdo: Introdução e História da Psicologia, 

-

Processos Básicos, Ética, Práticas em Educação, 

entre outras.



DISCIPLINAS OPTATIVAS

Carga horária: 960 horas

Unidades curriculares optativas do curso 

ofertadas pelos departamentos com um 

número mínimo de 16 cursadas. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Carga horária: 120 horas

projetos de extensão, publicações, etc.

ESTÁGIOS

Estágio Básico I, II e III  

carga horária: 180 horas

ÊNFASES 

Ênfase I – Investigação e Intervenção em 

Saúde, Processos Clínicos e Educacionais 

(DPSI).

Ênfase II - Investigação e Intervenção em 

Psicologia Social e do Desenvolvimento 

(DPSD).

Disciplinas obrigatórias das Ênfases 

Relacionadas aos estágios das ênfases.

Estágio das Ênfases 

Carga horária: 440 horas.



Colegiado de Psicologia

Email: colegpsi@gmail.com

Telefone: (27) 4009-7652

http://portal.ufes.br/

Pró-Reitoria de Graduação
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