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“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 

preparação para a vida, é a própria vida” - John Dewey

Esse é um momento importante para a história do curso de Psicologia. E a

partir  desse  momento,  você  também  faz  parte  dessa  história.  A

comunidade acadêmica precisa de renovação, e contamos com você para

fazer  parte  desse  processo. Seu  projeto  de  vida,  seus  sonhos  e

expectativas o direcionaram no momento da escolha para o Vestibular, e

agora  é  o momento de começar a realizá-los. E pode ter certeza que a

motivação, a disposição e as novas ideias que você está trazendo serão de

valor inestimável para toda a comunidade do curso de psicologia.  É com

grande  satisfação  que  o  Centro  Acadêmico  de  Psicologia  deseja boas

vindas à 7ª Turma de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, Campus

Jataí.



o curso de psicologia

Você  está  iniciando  um  Bacharelado  em  Psicologia  na  modalidade formação

específica do psicólogo. Isso significa que no final do curso, você será reconhecido como

profissional  psicólogo,  com  competência  para  atuar  em  variados  contextos  (clínicas,

comunidades, escolas, hospitais, etc.) bem como para  conduzir pesquisas científicas. Para

atingir  esses  objetivos,  o  curso  é  estruturado  por  um  currículo  generalista,  que  busca

apresentar a ciência psicológica em suas diversas abordagens teórico-metodológicas e em

suas interfaces com outras áreas do conhecimento. O currículo é dividido em três grandes

núcleos:

(1) Núcleo Comum (NC): São as disciplinas próprias do curso de Psicologia e as

atividades de estágio básico. Todos os estudantes cursam o mesmo núcleo comum, cujas

disciplinas  garantem um contato  com as  diferentes  abordagens,  metodologias,  áreas  de

estudo e campos de atuação da psicologia. No 8º Período, além das disciplinas, acontecem

as atividades de estágio básico,  onde os estudantes devem passar obrigatoriamente por

atividades teóricas e práticas nos contextos de atuação clínica, escolar e social.

(2)  Núcleo livre (NL): São as disciplinas ofertadas de forma comum para todos os

cursos. O núcleo livre oportuniza o contato com outras áreas do conhecimento, o que amplia

a  formação  do  estudante.  As  disciplinas  a  serem cursadas  são  escolhidas  pelo  próprio

estudante.

(3) Núcleo específico (NE): Constituído  pelas  disciplinas  e  atividades  de  estágio

exclusivos  da ênfase  curricular  pela  qual  o  estudante' optou.  Nos  9º  e  10º  semestres,

acontecem os estágios supervisionados, onde o estudante lidará com situações de trabalho

afins com a ênfase que ele escolheu,  que são: (A) Psicologia e Processos Clínicos,  (B)

Psicologia e Processos Psicossociais e (C) Psicologia e Processos Educativos.



estrutura curricular

                     1º Período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

Anatomia do Sistema
Nervoso

64(32*) NC

Estatística aplicada à
Psicologia I

64 (32) NC

Filosofia e Psicologia I 64 NC

Antropologia e Psicologia 64 NC

História da Psicologia 64 NC

Psicologia: Ciência e
Profissão

64 NC

* quantidade de horas práticas

3º período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

Investigação e Métodos
em Psicologia II

64 NC

Psicologia do
Desenvolvimento I

64 NC

Psicologia Social I 64 NC

Ética 64 NC

Epistemologia e Sistemas
em Psicologia II:

Abordagem Psicanalítica
64 NC

Análise Experimental do
Comportamento

64(16) NC

Núcleo livre 64 NL

2º período

            Disciplina
Carga

horária
Núcleo

Fisiologia do Sistema
Nervoso

64(32) NC

Estatística Aplicada à
Psicologia II

64 NC

Filosofia e Psicologia II 64 NC

Investigação e Métodos em
Psicologia I 64 NC

Sociologia e Psicologia 64 NC

Epistemologia e Sistemas
em

Psicologia I: Abordagem
Comportamental

64 NC

(Núcleo Livre) 64 NL

4º período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

Psicanálise I 64 NC

Psicologia do
Desenvolvimento II

64 NC

Psicologia Social II 64 NC

Epistemologia e Sistemas em
Psicologia III: Abordagem

Fenomenológica
64 NC

Psicologia da Aprendizagem 64 NC

Introdução à Psicologia
Clínica: História e

Fundamentos
64 NC

Núcleo livre 64 NL



5º período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

Psicanálise II 64 NC

Psicologia do
Desenvolvimento III

64 NC

Psicologia Social III 64 NC

Orientação vocacional 64 NC

Psicologia da
personalidade

64 NC

teorias e técnicas
psicoterápicas I

64 NC

Núcleo livre
64 NL

7º período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

Psicologia das
organizações

64 NC

Questões normativas
em psicologia

32 NC

Técnicas de avaliação
psicológica II

64(32) NC

Psicologia e educação 64 NC

Psicopatologia II

64 NC

(Disciplina optativa) 64 NE

(Disciplina optativa) 64 NE

  6º período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

Psicanálise III 64 NC

Processos
grupais

64 NC

Técnicas de
avaliação

psicológica I
64 NC

Psicopatologia I

64 NC

teorias e técnicas
psicoterápicas II

64 NC

(Disciplina
optativa) 64 NE

8º período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

Aconselhamento
psicológico

64 NC

Estágio básico
em Psicologia

Social 
96 (64) NC

Estágio básico
em Psicologia

Clínica
96 (64) NC

Estágio básico
em Psicologia

Escolar 
96 (64) NC

Estágio básico
em Psicologia

Social 
96 (64) NC

(Disciplina
optativa)

64 NE

(Disciplina
optativa)

64 NE



9º período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

TCC I 80 NC

Estágio
supervisionado I:

Processos clínicos
256 (192) NE

Tópicos especiais em
psicologia e processos

clínicos I 
64 NE

Estágio
supervisionado I:

Processos
psicossociais

256 (192) NE

Tópicos especiais em
psicologia e processos

educativos I 
64 NE

Estágio
supervisionado I:

Processos educativos
256 (192) NE

Tópicos especiais em
processos

psicossociais I
64 NE

Psicologia e
comunidade

64 NE

Psicodiagnóstico I 64 NE

Psicologia e educação
especial 

64 NE

10º Período

Disciplina
Carga

Horária
Núcleo

TCC II 80 NC

Estágio
supervisionado II:

Processos
clínicos

256 (192) NE

Tópicos especiais
em psicologia e

processos
clínicos II

64 NE

Estágio
supervisionado II:

Processos
psicossociais

256 (192) NE

Tópicos especiais
em psicologia e

processos
educativos II

64 NE

Estágio
supervisionado II:

Processos
educativos

256 (192) NE

Tópicos especiais
em processos
psicossociais II

64 NE

Psicologia e
instituições

64 NE

Psicodiagnóstico
II

64 NE

Psicologia
escolar

64 NE

Os programas de todas as disciplinas, bem como os pré-requisitos, podem ser consultados 

no endereço http://psicologia.jatai.ufg.br/pages/39125.

http://psicologia.jatai.ufg.br/pages/39125


pesquisa e extensão

As atividades acadêmicas desenvolvidas na universidade são divididas em 3 pilares

indissociáveis: ensino, pesquisa e extensão. A formação do estudante não se constitui só

pelo conhecimento construído em sala de aula (ensino),  mas também pela reprodução e

desenvolvimento  desse  conhecimento  (pesquisa)  e  pela  sua  aplicação em  contextos

socialmente  significativos (extensão).  Durante  sua  formação  acadêmica,  não  perca

oportunidades de se envolver projetos de pesquisa e extensão, a experiência adquirida neles

é valiosa.

Os estudantes de graduação podem se envolver em projetos de pesquisa através de

programas  de  iniciação  científica  (PIBIC,  PIVIC -  Programa  Institucional  de  Bolsas  de

Iniciação Científica, Programa Institucional  de Voluntários de Iniciação Científica), que são

ofertados  pela  própria  universidade  ou  por  instituições  externas.  O  Programa  Jovens

Talentos Para a Ciência, ao qual você está concorrendo, visa inserir os estudantes desde o

segundo período ao meio científico, estimulando-os a participarem de grupos de pesquisa e

desenvolvendo o domínio da língua estrangeira, criando melhores condições para seguir em

uma iniciação científica. Você pode se informar mais sobre esses programas nos websites

das  instituições  que  os  desenvolvem,  o  CNPq  -  http://www.cnpq.br e  a  CAPES

-http://www.capes.gov.br,  bem  como  no  website  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-

Graduação  da  UFG  -  http://www.prppg.ufg.br.  Existem  ainda  programas  de  mobilidade

internacional,  gerenciados  pela  Coordenadoria  de  Assuntos  Internacionais  -

http://www.cai.ufg.br.

Os projetos de extensão (PROBEC, PROVEC - Programa de Bolsas de Extensão e

Cultura e Programa de Voluntários de Extensão e Cultura) são oportunidade de interação da

universidade com a comunidade externa, através da realização de eventos acadêmicos e

culturais, ou de programas de atendimento à comunidade. Você pode se informar mais sobre

esses  programas  no  website  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  da  UFG -

http://www.proec.ufg.br.

As oportunidades  existem,  converse com os  professores,  conheça suas  linhas de

pesquisa, veja se eles estão desenvolvendo algum projeto, participe!

http://www.proec.ufg.br/
http://www.cai.ufg.br/
http://www.prppg.ufg.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.cnpq.br/web/guest


espaço físico

O Campus Jataí está em processo de expansão. O curso, nesse início de 2013 tem

cede  na  Unidade  Riachuelo. Em  breve,  contaremos com  espaço  próprio  para

desenvolvimento de atividades de pesquisa, pedagógicas (aulas práticas)  e administrativas

no Centro de Ciências Humanas (CCH), que está em construção na Unidade Jatobá, ao lado

do Centro de Aulas II. Nesse espaço, o curso de psicologia contará com:

- Instalações para a parte administrativa

- Laboratório de Processos Psicológicos Básicos

- Laboratório de Processos Clínicos

- Laboratório de Processos Educacionais

- Laboratório de Processos Psicossociais

O curso possui ainda espaço para atendimento psicológico à comunidade jataiense e

para realização de estágios e pesquisas, o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), situado na

Rua Dorival de Carvalho, n.1643, Centro (próximo à Praça Lambari).

centro acadêmico

Sabemos que  a  Universidade  não  é  apenas  "uma

escola  de  terceiro  grau",  mas  um  espaço  privilegiado  de

reflexão  e  transformação  social.  Dentro  da  mesma

perspectiva  entendemos  que  um  Centro  Acadêmico  deve

contribuir para a construção de uma consciência crítica entre

os estudantes, ao estimular o debate de idéias, ao fomentar a

cultura e promover a integração entre os acadêmicos.

O Centro Acadêmico de Psicologia - CAPsi é uma associação sem fins econômicos e

vínculos  partidários,  integrada  por  estudantes  do  Curso  de  Psicologia  da  Universidade

Federal de Goiás - Campus Jataí, com a finalidade de representar através de sua diretoria,

todos os estudantes de Graduação do Curso, garantindo sua participação nas discussões,



pela conquista de uma Universidade crítica, autônoma, democrática, Pública e de qualidade.

empresa junior

É  uma  associação  civil  sem  fins

lucrativos e com fins educacionais

formada  exclusivamente  por

estudantes do ensino superior.

O objetivo primeiro das empresas

juniores  é  promover  a  melhor  experiência  de  mercado  aos  estudantes graduandos  na

instituição à  qual  ela  é  vinculada.  Por  esse objetivo  entende-se  fomentar  o  crescimento

pessoal  e  profissional  do  estudante membro,  por  meio  do  oferecimento  de  serviços  de

qualidade e a baixo custo ao mercado. Dessa forma, além de atingir seu próprio objetivo, as

EJs contribuem para o desenvolvimento do empreendedorismo em sua região. 

Os estudantes do Curso de Psicologia da UFG - Jataí possuem o apoio da Humaniza,

Consultoria Júnior em Gestão de pessoas composta unicamente por estudantes. A Humaniza

realiza  suas  atividades  no  prédio  do  Serviço  de  Psicologia  Aplicada  (SPA).  Para  mais

informações acesse o site: www.humaniza.com.br ou humanizajr@humanizajr.com.br  .   

dicas para uma boa sobrevivência

• Providencie uma declaração de matricula na Coordenação do curso para pagar mais

barato no Cinema e no Clube, para quem não tem conhecimento, a declaração de

matrícula te priva de pagar o seu Plano de Saúde (Ipasgo).

• Procure seus veteranos para comprarem Livros, apostilas, xérox,  jalecos e demais

acessórios dos semestres passados (Ps: o CAPsi vai realizar um bazar com esse tipo

de material em breve).

• Nunca faltem as monitorias, principalmente de Anatomia e Fisiologia, pois isso vai lhe

ajudar muito.

• Procure não faltar ás aulas por motivos banais,  a maioria dos estudantes da UFG

mailto:humanizajr@humanizajr.com.br
http://www.humaniza.com.br/


bomba por falta e não por notas.

• Faça o mais rápido possível a sua carteirinha do ônibus na Aviação Jataí, com ela

você vai pagar a metade da passagem (para isso também é preciso sua declaração

de matrícula).

• Faça todos os Núcleos Livres e Optativas o mais cedo possível, se deixar para o final,

não conseguirá formar em cinco anos.

• Entre  em  um  cursinho  de  língua  estrangeira  para  garantir  um  melhor  futuro  de

qualidade (O Local mais barato é o Centro de línguas da UFG), Faça seu Currículo

Lattes, Participe de todos os eventos possíveis, Participe de projetos de pesquisa e

extensão, mas nunca se sobrecarregue, pois é melhor fazer pouca coisa bem feita do

que muitas, mal feita. Aproveite o primeiro período, nos próximos, ficar noites sem

dormir  e  estudar  nos  finais  de  semana  será  uma  coisa  normal.  Enfim,  seja

exclusivamente dedicado em tudo que for realizar.

dúvidas?

Sobre a vida universitária: 

• Transporte, estadia, o funcionamento da UFG, sistema de avaliação, 

bolsas e auxílios: você pode consultar o portal do calouro, desenvolvido 

especialmente para essa finalidade: http://www.calouros.jatai.ufg.br/

Sobre o curso de Psicologia: 

• Informações sobre o curso, projeto pedagógico, quadro docente e as 

principais notícias estão no website do curso: http://psicologia.jatai.ufg.br/;

• Dúvidas mais específicas podem ser consultadas na coordenação do curso, 

que fica na Unidade Riachuelo, ou pode ser contatada pelo email: 

psicologiaufgcaj@gmail.com ou pelos telefones(64)3606-8127 e (64) 3606-

8130.

mailto:psicologiaufgcaj@gmail.com
http://psicologia.jatai.ufg.br/
http://www.calouros.jatai.ufg.br/


• E é claro, os veteranos do curso estão aí para ajudá-los:

▪ capsijatai@gmail.com - Email do Centro Acadêmico de Psicologia, a 

organização que está lhes trazendo este manual;

▪ https://www.facebook.com/groups/134546036666208/   - Grupo 

exclusivo para a comunidade do curso de Psicologia;

▪ Ou você pode pará-los nos corredores para se informar sobre 

qualquer coisa, eles não mordem ;)

Calma, temos uma ótima notícia: Você vai sobreviver!

https://www.facebook.com/groups/134546036666208/


para distrair...

Este texto é para Você que podia contar sempre com o Papai, mamãe ou namorado

(a) para te levar á escola, saiba que isto não lhe pertence mais. A partir do momento

que se passa em um vestibular da UFG você se torna uma pessoa independente e

sem grana. É neste momento que o Jacutinga,  Coacol,  Conjunto Rio claro ou o

Especial entra na sua vida. Você ainda não sabe o que estamos dizendo? Calma,

terá os próximos cinco anos para saber. Mas pensando bem, andar de ônibus ajuda

na formação do caráter como chinela nenhuma consegue. Segue as justificativas

abaixo:

1)Paciência

Tudo começa no processo de espera. Você se vê encostado na parada de ônibus esperando

pela boa vontade do mesmo. Você até já decorou o horário que o “seu” ônibus passa. Mas se

o motorista resolver pisar forte no acelerador e passar 3 minutos antes, só resta a você

esperar mais 45 minutos pelo próximo.

2) Lidar com a humilhação

Vem ao longe o ônibus. Você reconhece no letreiro luminoso que é o SEU ônibus. Seu

coração acelera. Você corre atrás dele como o Super Mario corre atrás da Princesa. Ele se

aproxima e você percebe que o condutor não diminuiu a velocidade. Por algum motivo, o

motorista passou direto com direito a um sorriso maroto, apontando para um suposto ônibus

que vem atrás. Você fica com cara de tacho e a mão apontando para o nada.

3) Respeito às diferenças

Quando o “ônibus de trás” finalmente chega após 23 minutos, é claro que ele estará parcial

ou totalmente lotado. Você se depara com um misto de sons e batuques, pessoas do

Manassés pedindo doação, menino vendendo balinha e o cobrador com o humor pior do que

o de um siri na lata. Você toca, ainda que não queira, pessoas que você jamais tocaria na

zona de conforto de seu carro. Você é obrigado a lidar com gente diferente, sentar ao lado



delas e até puxar assunto sobre “como o tempo hoje está quente”. Enfim: você deixa de lado

seu ego e deixa de tanta frescura.

4) Altruísmo

Ainda que contra sua própria vontade, as Leis da Ética de Ônibus dizem que você deve

ceder seu lugar aos mais velhos e se oferecer para segurar os livros do estudante de ensino

médio do cabelo esquisito que está em pé ao seu lado. Resumindo: você aprende NA

MARRA a ser gente boa.

5) Capacidade cognitiva e filosófica

Janela de ônibus é praticamente a janela de sua alma. Não existe um lugar melhor para

refletir sobre sua vida e colocar os pensamentos em ordem. Nem seu travesseiro; nem

montes no Himalaia. Você acaba encontrando soluções para seus problemas, resolvendo

cálculos complexos e tendo a ideia que faltou na hora da prova, de certa forma você se torna

mais inteligente.

6) Educação

É no ônibus que você coloca em prática as palavras mágicas que sua mãe ensinou:

“obrigado” (para o motorista, na hora de descer), “por favor” (a Deus, para que seu ônibus

não demore tanto) e principalmente o “COM LICENÇA” (por motivos óbvios). Ou seja: cinco

anos pegando ônibus e você se torna um gentleman ou uma lady.

7) Histórias para contar pros netos

Quem nunca passou por situações exóticas, engraçadas e inusitadas em ônibus? Quem

nunca pegou o ônibus errado e foi parar em uma boca de fumo? Quem nunca ia descendo

do ônibus e só na escadinha disse: “eita, esqueci de pagar! Perae moço!” Quem nunca já

sentou ao lado de uma senhora que foi com sua cara e resolveu te aconselhar com muita

sabedoria? Quem nunca tentou colocar a carteirinha do ônibus no buraco errado com ele

todo lotado e todos sorrindo de você até surgir um cara gente boa para lhe ajudar? 

(UFG Jataí Festas)


