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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA 

 

Denominação do Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu de Psicologia 

Modalidade: (Acadêmico) 

Endereço de Oferta: Campus I 

Regime de matrícula: Semestral 

Vagas anuais: 15 para o mestrado e 5 para o doutorado 

 Aprovação/Criação do Curso Avaliação Periódica 

Documento PORTARIA  

N. Documento 1.741  

Data Documento 09/08/2001  

Data da Publicação 09/08/2001  

N. Parecer/Despacho CNE/CES 353/2001  

Conceito CAPES Ano: 2013-2016 Conceito: 5 

  

1.1 Contextualização da região, da universidade e do curso. 

1.1.1 Contexto Regional 

O surgimento da Universidade Católica de Brasília (UCB) está atrelado à história de 

Brasília, uma cidade que nasce com a vocação para a administração pública federal. Assim, é 

preciso considerar em seu projeto pedagógico, as contradições do sistema político e econômico 

específicos dessa realidade e, também, a demanda por uma formação acadêmica, profissional e 

ética. 

Nesse sentido, a UCB se coloca no mercado como uma instituição confessional-

filantrópica que prima pela formação de qualidade, desenvolvendo suas atividades de forma 

indissociável entre Pesquisa, Ensino e Extensão, considerando a necessidade da região por 

profissionais altamente qualificados no setor terciário e na administração pública. 



 
 

1.1.1.1 Área de Influência 

A UCB é a única Universidade privada do Distrito Federal-DF. Tem estudantes matriculados 

em cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, nas modalidades presencial e a 

distância. Dispõe de mais de 112.460 mil m2 de área e conta com infraestrutura que privilegia o 

atendimento às demandas dos cursos/programas por ela oferecidos, que vão desde salas de 

aula equipadas com acesso à internet, recursos multimídia e laboratórios de ponta.  

O avanço da modalidade de Educação a Distância veio atender às novas exigências sociais 

de formação. A UCB dispõe de Polos de Educação a Distância (PEAD), distribuídos em vários 

locais do território nacional e no exterior – Angola, EUA e Japão – que contam com toda a 

infraestrutura necessária para a realização dos encontros presenciais que ocorrem durante os 

semestres. Os polos são viabilizados por uma aliança estratégica entre instituições de ensino e 

a UCB, caracterizando-se como uma grande rede de Educação a Distância e como uma ação com 

vistas à democratização do acesso ao Ensino Superior. 

1.1.1.2 Áreas de Atuação Acadêmica da IES 

A UCB atua em diferentes áreas, distribuídas nas seguintes Escolas, a saber:  

❖ I - Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação; 
❖ II - Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente. 
❖ III - Escola de Humanidades, Negócios e Direito; 
❖ IV - Escola de Saúde e Medicina. 

 

As Escolas são órgãos de administração intermediária, que atuam no plano tático e que 

têm atribuições de dirigir e executar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo as 

atividades de educação continuada, no âmbito de sua competência. Têm a responsabilidade de 

executar o planejamento acadêmico-pedagógico e dar suporte ao desenvolvimento das 

atividades gerais da Universidade. A gestão das Escolas e Cursos estão devidamente detalhadas 

no item 3, “Corpo Social”, deste documento. 

 



 
 

1.1.2 Contexto Institucional 

1.1.2.1 A Mantenedora 

A UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA (UBEC) é uma associação civil, 

confessional, de direito privado, de caráter assistencial, educacional e filantrópico e sem fins 

econômicos, comunitária e reconhecida como de utilidade pública. Inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.331.801/0001-30, fundada em 08 de agosto de 1972, na Cidade de Brasília-DF, registrada 

no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília-

DF, sob nº de ordem 1.132, no Livro A-6, datado de 12 de agosto de 1972, com sede à Avenida 

Dom Bosco, nº 2.139, Silvânia-GO e, com Escritório Executivo na QS 01 Rua 210, sala 1105 e 

1106, Lote 40 – Areal/Águas Claras-DF. 

Mantenedora: União Brasileira de Educação Católica - UBEC 

End.: QS 1 Rua 210 salas 1105 e 1106 n.: Lote 40 

Bairro: Areal Cidade: Brasília CEP: 71950-770 UF: DF 

Fone: (61) 3383-9000 Fax: (61) 3383-9030 

Site: http://www.catolica.edu.br/ubec/  

 

Constituída como Associação Civil, religiosa de direito privado e de caráter assistencial, 

educacional e filantrópica, a UBEC é formada pela união de cinco Províncias Religiosas e uma 

Diocese: a Província Lassalista de Porto Alegre – Irmãos Lassalistas; a Província São José da 

Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo – Padres e Irmãos 

Estigmatinos; a Província Marista do Centro Norte do Brasil – Irmãos Maristas; a Inspetoria São 

João Bosco – Salesianos de Dom Bosco; a Inspetoria Madre Mazzarello – Irmãs Salesianas; a 

Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano. 

A diretoria da UBEC adota o modelo de Governança Corporativa (aprovado pela 

Assembleia Geral nº 84, de 17/18 de novembro de 2009), na intenção de aumentar a eficiência 

e eficácia no trato das ações desenvolvidas em todas as instâncias da UBEC.  

Atualmente, além da UCB, a UBEC mantém: o Centro Educacional Católica de Brasília 

(CECB), o Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais (CECMG), o Centro Universitário 

do Leste de Minas Gerais (UNILESTE), o Colégio Padre de Man (CPM), em Minas Gerais, a 

Faculdade Católica do Tocantins (FACTO) e a Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FCR). 



 
 

As linhas de ação, abaixo especificadas, indicam as formas de ser e de atuar da UBEC em 

sua missão evangelizadora e educativa: 

• manter estabelecimentos de Ensino, em todos os níveis e modalidades; 

• criar, manter e desenvolver atividades, para assegurar sua sustentabilidade e 

qualificação de seus serviços; 

• promover ações assistenciais e de prestação de serviços; 

• manter/gerir obras sociais, centros de saúde e hospitalares, centros de 

formação, centros culturais, meios de comunicação social, editoração, projetos 

esportivos e outros, que se enquadrem em seus Princípios Fundantes e suas 

Finalidades e sua Missão; 

• desenvolver projetos que visem à proteção do meio-ambiente; 

• criar, manter e promover ações conjuntas em obras e instituições que atuem no 

âmbito da educação, do ensino, da pesquisa, da saúde e da assistência social, 

bem como do meio ambiente, dos meios de comunicação e das emissoras de 

rádio e de televisão. 

1.1.2.2 A Universidade Católica de Brasília 

A Universidade Católica de Brasília (UCB), mantida pela União Brasileira de Educação 

Católica (UBEC), é regida pela legislação pertinente em vigor, pelos Estatutos da Mantenedora, 

no que couber, por seu Estatuto, pelo Regimento Geral e por atos normativos internos. 

A UCB possui dois campi em Brasília, situados na QS 07 Lote 01 EPCT, Águas Claras - CEP: 

71966-700 - Taguatinga/DF - Telefone: (61) 3356-9000 (campus I) e na SGAN 916, Módulo B, 

Avenida W5 - CEP: 70790-160 - Brasília/DF – Telefone: (61) 3448-7134 (campus II). A UCB 

também se utiliza da infraestrutura de uma Unidade na Asa Sul – SHIGS 702, Conjunto 2, Bloco 

A - CEP: 70330-710 - Brasília/DF – Telefone: (61) 3226-8210. 

Mantida: Universidade Católica de Brasília – UCB 

End.: QS 07 – Lote 1 – EPCT   

Bairro: Águas Claras Cidade: Taguatinga CEP: 71966-700  UF: DF 

Fone: (61)3356 9000   
Site: http://www.ucb.catolica.edu.br 

 

http://www.ucb.catolica.edu.br/


 
 

A UCB goza de autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar, dentro dos 

limites fixados pela legislação federal e por seu Estatuto, adotando o seguinte modelo 

organizacional: 

 

 

Figura 1 – Organograma Institucional. 

 

Toda a gestão da UCB, conforme apresentada no organograma acima, orientando-se 

pelos princípios cristãos, pauta sua atuação no respeito aos direitos fundamentais da pessoa 

humana e tem como finalidades: formar cidadãos e profissionais conscientes e competentes; 

promover a educação cristã pelo diálogo entre razão e fé, integrando os diversos ramos do 

saber, tendo como compromisso a busca da verdade; incentivar o exercício da justiça, o 

fortalecimento da sociedade humana, a compreensão e promoção dos direitos e deveres da 

pessoa; promover a evangelização da cultura; desenvolver ensino de qualidade; promover a 

pesquisa científica, tecnológica, filosófica, teológica e cultural em geral, bem como as atividades 

de educação continuada; desenvolver atividades de extensão, colocando à disposição da 

comunidade os resultados das atividades de ensino e pesquisa, mediante cursos e serviços 

especiais; colaborar com entidades públicas e privadas na busca de um modelo integrado de 

desenvolvimento, fundado no respeito e na assimilação dos valores culturais, sem perder de 

vista a formação da consciência crítica para o exercício da cidadania, bem como o caráter 

universal do saber.  



 
 

A história da UCB está ligada à própria organização da UBEC, em 1972, graças à iniciativa 

de diretores de Colégios Religiosos de Brasília, sob a liderança do Padre José Teixeira da Costa 

Nazareth. Em um primeiro momento, foi criada a instituição responsável por manter a futura 

Universidade Católica de Brasília, a União Brasileira de Educação Católica. Logo em seguida, foi 

criada a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), em 1974, como primeira unidade de 

ensino.  

O registro em cartório da Ata da Assembleia, Estatuto e Posse da 1ª Diretoria, realizado 

no dia 12 de agosto de 1972, oficializou o grupo de Diretores de Escolas Católicas de Brasília na 

fundação da UBEC - sociedade civil de direito privado e objetivos educacionais, assistenciais, 

filantrópicos e sem fins lucrativos -, cujo principal objetivo foi criar, na cidade de Brasília, uma 

Universidade Católica. Eram cerca de dez congregações, todas com mais de 100 anos de 

experiência internacional em Educação.  

Daquelas instituições iniciais, permaneceram seis associadas à frente da UBEC, como 

dito acima. A primeira unidade, a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), foi sediada 

provisoriamente no Plano Piloto de Brasília, tendo início em 12 de março de 1974, com os cursos 

de Economia e Administração de Empresas, que funcionaram no Colégio Sagrado Coração de 

Maria, e com o curso de Pedagogia, cujas aulas ocorreram no Colégio Marista, na região 

administrativa de Taguatinga. Nos anos de 1980, duas outras Faculdades: a Faculdade Católica 

de Tecnologia e a Faculdade de Educação reuniram-se à FCCH. Nessa época, alteraram-se 

Estatutos e Regimentos, em razão da nova realidade conjuntural, permitindo uma estrutura de 

ensino coerente e adequada à sua própria expansão, sendo então instaladas as Faculdades 

Integradas da Católica de Brasília (FICB).  

Os cursos na área de Educação, de capacitação dos docentes da Secretaria de Educação 

do DF e a Graduação na área de Ciência e Tecnologia foram priorizados, levando-se em conta o 

conhecimento, experiências históricas e proposições das FICB nessa área. A criação da Faculdade 

Católica de Tecnologia, reunindo os cursos de Ciências (Matemática, Física, Química e Biologia) 

e o Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, mostrava a expansão gradativa 

e segura da Católica. Em março de 1985, o campus, posteriormente denominado campus I, em 

Taguatinga, foi inaugurado com o primeiro prédio, hoje denominado São João Batista de La Salle. 

Em 1987, a Instituição oferecia cursos de Graduação tais como o de Ciências Biológicas, Ciência 

da Computação, Engenharia de Software, Filosofia, Física, Letras, Matemática e Química, com 

opções em licenciatura e bacharelado, além dos cursos de especialização e mestrado da Pós-

Graduação. 



 
 

O desenvolvimento das FICB confirmava as possibilidades dos trabalhos acadêmicos 

consolidando os objetivos, diretrizes de ação e metas na elaboração do projeto para o 

reconhecimento das FICB como Universidade. Uma das ações necessárias para isso foi a 

implantação do Curso de Mestrado em Educação, cujas atividades começaram em 1994. 

De acordo com a Portaria nº 1.827, de 28 de dezembro de 1994, a Católica foi 

reconhecida pelo Ministério da Educação e do Desporto como Universidade Católica de Brasília 

(UCB) e, no dia 23 de março de 1995, foi oficialmente instalada em seu campus I, em Taguatinga. 

Na ocasião, o Chanceler, Irmão Gentil Paganotto, teve a atribuição de nomear o Reitor, Padre 

Décio Batista Teixeira e entregar a Universidade à comunidade. Durante a gestão do Padre 

Décio, a UCB contava com 377 professores, 6.990 estudantes e 488 funcionários administrativos. 

Esse considerável corpo acadêmico ajudou o Reitor a superar as inúmeras dificuldades no 

processo de organização da Universidade.  

Esse momento marca o início das edificações que hoje totalizam 112.460 m² de área 

construída nos campi da UCB, com prédios modernos e funcionais. De março de 1995 até 1998 

existiam na UCB 20 cursos de Graduação e 24 cursos de Pós-Graduação lato sensu (destes, 04 

cursos na modalidade a distância), além de 03 cursos de Pós-Graduação stricto sensu. 

Acompanhando esta linha de planejamentos bem estruturados, viu-se que, para consolidação 

da Pós-Graduação stricto sensu, a instalação de uma sede própria para este segmento era 

imprescindível, sendo então realizada essa instalação no Plano Piloto de Brasília, em 1998, no 

campus II, acompanhada da implantação de outros cursos de mestrado, como: Economia (1998), 

Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação (1998), Psicologia (1999), Educação 

Física (1999), Planejamento e Gestão Ambiental (2000), Ciências Genômicas e Biotecnologia 

(2000), Direito (2003), Gerontologia (2005). A expansão do stricto sensu se fortaleceu com a 

criação dos cursos de doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia (2003).  

1.1.2.3 Missão 

Transformar a pessoa e a sociedade, por meio da produção e gestão do conhecimento, 

comprometida com os valores Cristãos. 

1.1.2.4 Princípios institucionais 

A Universidade Católica de Brasília faz parte da rede brasileira e mundial de Instituições 

de Educação Católica e traz em si a marca do compromisso em promover processos educativos 



 
 

que contribuam para a construção da dignidade da vida. Nesse sentido, professa e se 

compromete, diante da comunidade humana, a seguir os seguintes princípios fundantes: 

• o sentido cristão da existência humana, a valorização da vida em todas as suas 

formas, o respeito à dignidade da pessoa humana e à liberdade pessoal, a busca 

da verdade e do transcendente e o relacionamento da pessoa humana consigo 

mesma, com os outros, com o mundo e com Deus; 

• o confronto, no diálogo entre a fé e a cultura, de critérios e itinerários culturais 

e religiosos diferentes; 

• a competência no Ensino, em todos os seus níveis e modalidades; 

• a construção da comunidade, pelo testemunho solidário do convívio fraterno e 

da corresponsabilidade; 

• a formação da consciência e do agir cristãos no âmbito social, para a 

consolidação da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e 

fraterna; 

• a busca constante da eficiência e da eficácia na gestão acadêmica, 

administrativa e financeira, de acordo com o modelo de Governança 

Corporativa, assumido pela UBEC; 

• a formação da consciência em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

sustentável. 

São princípios que acompanham todo o fazer educativo da UCB, a saber: 

➢ Pastoralidade 

A UCB é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, conforme a natureza de uma 

Universidade, mas é também uma comunidade educativa confessional. Assim, tem sua 

referência numa experiência de fé, por meio da qual busca ser fermento evangélico no mundo 

social. Daí a importância de compreender a pastoralidade como o primeiro princípio 

estruturante da instituição. 

➢ Extensionalidade 

O princípio da extensionalidade, sob essa ótica, é valor epistemológico, ético e político 

buscado pela Instituição no seu processo educativo. Esse valor perpassa, transversalmente, 

todas as atividades de ensino-aprendizagem, visando oferecer condições para a geração de 

competências científicas, profissionais e humanas no mundo do trabalho e em todos os espaços 

onde a vida pode acontecer.  



 
 

➢ Sustentabilidade 

Entre os diversos segmentos que compõem a sociedade, estão as instituições de 

educação superior, colaboradoras importantes por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

na construção de um conhecimento compatível com a sustentabilidade do desenvolvimento, 

bem como com a equidade, o equilíbrio e a conservação do planeta e da humanidade. A 

sustentabilidade pode tornar-se um princípio da instituição à medida que pautar o seu processo 

de ensino e de aprendizagem, considerando, dentre outros, o aspecto ecológico, econômico, 

ecumênico, educacional e ético. 

➢ Indissociabilidade 

As atividades do ensino, da pesquisa e da extensão são tempos, espaços e processos de 

aprendizagem, em vista da formação do educando e da transformação social. Para tanto, a 

Universidade precisa constituir-se, cada vez mais, numa comunidade de aprendizes onde se 

desenvolvem os talentos, as competências e as habilidades necessárias para a formação pessoal, 

profissional e social. A atitude aprendente é, portanto, o elemento integrador das diversas 

formas de produção e comunicação do conhecimento. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é, acima de tudo, um princípio 

pedagógico e político que deve permear todas as ações que são realizadas na Universidade. 

Assim, em cada ação realizada deve estar presente: o princípio do ensino como processo de 

autonomia na aprendizagem; o princípio da pesquisa como processo de autonomia da 

investigação científica; o princípio da extensão como autonomia na ética e na relevância social 

do conhecimento. Para a UCB, é o “mesmo ator, na mesma atividade” que promove a 

indissociabilidade. 

1.1.2.5 Valores institucionais 

São valores institucionais: Ética - Transparência - Acolhimento - Cooperação - 

Comprometimento -  Inovação - Sustentabilidade. 

Para o cumprimento dos valores institucionais a UCB empenha suas forças com foco em 

valores indispensáveis e necessários à sociedade, alinhados à visibilidade pública da Igreja 

Católica, quais sejam:  

✓ Ser testemunho da Igreja na sociedade. 



 
 

✓ Ser espaço dinâmico de encontro e tensão entre experiência de fé e saber científico, 

em contínua busca de sentido. 

✓ Cumprir sua responsabilidade sociopolítica conforme as orientações da Igreja. 

✓ Pronunciar-se com competência sobre questões político-econômico-sociais, tendo 

presentes princípios ético-religiosos. 

✓ Prestar serviços à Igreja e à Sociedade. 

✓ Como comunidade educativa católica: 

• atender a todos os estudantes, sejam quais forem suas convicções; 

• ser, para todos, lugar de experiência religiosa; de estímulo à busca do 

transcendente; de apresentação da proposta cristã sem proselitismo; 

• proporcionar aos estudantes um ambiente favorável para o cultivo de sua 

identidade e a formação de lideranças cristãs, sendo um lugar de síntese entre 

fé e razão, sempre em espírito ecumênico, no sentido mais amplo do termo. 

✓ Como Universidade: 

• testemunhar e construir comunhão e fraternidade na comunidade 

acadêmica e estendê-las à comunidade local; 

• ter presentes, em suas opções, as necessidades das classes populares; 

• respeitar a diferença e propiciar o crescimento dos integrantes da 

comunidade acadêmica; 

• oferecer, à sociedade e à Igreja, profissionais com fundamentada formação 

ética, cultural, tecnológica e científica. 

1.1.2.6 Visão de futuro 

Em 2020, no seu Jubileu de Prata, a Universidade Católica de Brasília será uma 

instituição de referência na excelência acadêmica e na geração do desenvolvimento sustentável. 

Para a consecução dessa visão de futuro, a UCB desenhou objetivos estratégicos com 

base nas perspectivas de crescimento e na consolidação desta Universidade como referencial 

de qualidade no Ensino Superior, dentro do cenário local, regional e nacional, bem como pelas 

diretrizes de sua mantenedora.  

A UCB estabeleceu alguns projetos como balizadores e prioritários para o seu 

desenvolvimento, bem como a sua correlação entre futuras metas e ações. Esse processo 

contará com uma avaliação permanente e ajustável, em função de um conjunto de fatores 

internos e externos inter-relacionados.  



 
 

Os projetos têm por finalidade apresentar os principais elementos que compõem o 

processo de revitalização do modelo de gestão da Universidade Católica de Brasília e estabelecer 

os pilares do planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento do Projeto de 

Universidade. 

1.1.3 Contexto do Programa 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da UCB foi inicialmente 

implantado em nível de Mestrado, no ano de 1999.  

O programa foi integrando, de modo cada vez mais efetivo, em suas atividades de ensino 

e pesquisa, os seguintes aspectos: a) fortes raízes interdisciplinares; b) o compromisso 

institucional da UCB com as demandas sociais da sua região; e c) o movimento contemporâneo 

da ciência, que busca a superação de dicotomias, tais como qualitativo-quantitativo, 

subjetividade-objetividade, realidade material-realidade simbólica e indivíduo-contexto, 

fortalecendo a visão de sistemas e a formação de redes integradas, ao mesmo tempo em que 

procura assegurar as especificidades de cada área de conhecimento.  

As áreas e linhas de pesquisa do Programa foram sendo redesenhadas e ajustadas às 

perspectivas dos docentes e discentes participantes do mesmo. O Programa tinha, até 2010, 

duas grandes áreas de concentração: “Saúde e desenvolvimento humano” e “Cultura e 

organizações”. A primeira, com três linhas de pesquisa: “Psicopatologia e ações terapêuticas”; 

“Sistemas conjugais e familiares” e “Desenvolvimento humano nos contextos socioeducativos”. 

E a segunda, com duas outras linhas de pesquisa: “Cultura, comportamento e bem-estar nas 

organizações” e “Cultura contemporânea e relações humanas”.  

Uma avaliação interna realizada pelo colegiado do programa, ao longo do ano de 2009, 

recomendou pela composição dessas duas áreas em uma única área, denominada “Saúde, 

Cultura e Desenvolvimento Humano”, como uma estratégia para alcançar maior organicidade 

entre suas linhas de pesquisa e respectivos projetos, com vistas a obter mais foco e mais 

qualidade nas produções. Esta recomposição resultou, na realidade, num reajuste interno, 

dando ainda mais consistência ao Programa, não implicando em mudanças estruturais. Tal 

reajuste foi previamente informado à Comissão de Área no relatório do triênio 2007-2010, 

tendo recebido uma avaliação positiva por parte da mesma. 

Sendo assim, a partir de 2010, as linhas de pesquisa do Programa foram recompostas 

em quatro grupos, dentro de uma mesma área - “Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano”, 

e ficaram assim designadas: 1. Saúde mental e ações terapêuticas, 2. Desenvolvimento Humano 



 
 

em contextos socioeducativos, 3. Sistemas conjugais/familiares e cultura e 4. Cultura 

contemporânea e relações humanas. 

A recomposição destas linhas requereu uma reestruturação tanto na gestão do 

programa como no seu projeto pedagógico, favorecendo com que seus professores alinhassem 

os projetos de pesquisa e atividades docentes às especificidades do objeto central de estudo 

do Programa: processos relacionais de desenvolvimento e aprendizagem, de saúde e de 

adoecimento em múltiplos contextos culturais e sociais, bem como a investigação de aspectos 

e dinâmicas culturais em diferentes grupos sociais. 

Deste modo, o Projeto Pedagógico do Programa teve, ao longo do ano de 2010, sua 

matriz curricular revisada para espelhar a recomposição das linhas de pesquisa, ganhando 

maior organicidade, e a sistemática de avaliação docente e discente foi aperfeiçoada.   

Entre as estratégias de qualificação que passaram a ser adotadas, destacam-se a 

ampliação das oportunidades de qualificação de seu corpo docente, possibilitando a realização 

de pós-doutorados no Brasil ou no exterior e a internacionalização do Programa com ampliação 

das atividades de intercâmbio com universidades de outros países, particularmente com o 

recebimento de professores visitantes oriundos de instituições estrangeiras, da América do Sul, 

EUA, Canadá e Europa e a ida de docentes do Programa em atividades de intercâmbio e 

formação de redes de pesquisa com as universidades parceiras.    

Deste modo, ao longo do ano de 2010, buscou-se implementar tais ajustes no projeto 

pedagógico do Programa e consolidar outras modificações realizadas desde o triênio anterior. 

Aprofundaram-se ainda as discussões e reflexões sobre sua identidade e maior organicidade e 

o planejamento de novas propostas e ações, tais como o projeto de doutorado, bem como o 

projeto de internacionalização do Programa.  

A gestão colegiada assegurou ampla participação docente em reuniões e comissões 

temáticas e favoreceu a inclusão dos novos professores que passaram a integrar o corpo 

docente. Paralelamente, promoveu-se também a inserção de alunos em espaços reflexivos e 

deliberativos, de modo a consolidar a representação estudantil.  

Durante os seus dois primeiros triênios de funcionamento, o Programa obteve a nota 3 

na avaliação da CAPES, nos dois triênios seguintes obteve consecutivamente a nota 4, e 

continuou recebendo por parte dos avaliadores sugestões para seu continuado 

aprimoramento. A nota 4 abriu a possibilidade de proposição de oferta de doutorado, o qual 

foi implementado em 2012. A inserção do Doutorado no programa surgiu como uma resposta 



 
 

a uma crescente demanda de formação docente qualificada na área, a qual não vinha 

encontrando completo atendimento nos poucos programas de mestrado e doutorado na região 

Centro-Oeste e Norte do país. 

Deste modo, a cada triênio, a proposta do Programa seguiu aperfeiçoando-se em 

consequência das reflexões e vivência de sua própria equipe, como também das orientações 

recebidas da Coordenação da Área, além dos diálogos com demais coordenadores de pós-

graduação em psicologia e dos integrantes da ANPEPP.  Na primeira avaliação quadrienal (2013 

-2017) este esforço constante pelo aperfeiçoamento foi reconhecido pela Capes que avaliou o 

programa com nota 5, atribuída apenas para programas com “corpo docente muito bem 

qualificado, tradição acadêmica na área, produção docente e discente de qualidade e avaliada 

nos estratos superiores, quando comparado com os demais Programas da Área; fluxo discente 

e qualidade de dissertações e teses também avaliados como muito bons na comparação entre 

os Programas. Trata-se de um curso de excelência no país”.  

A nota 5 atribuídas ao programa, contudo, revela “um nível de internacionalização ainda 

em processo de consolidação” (relatório quadrienal da Capes – 2017). Em função disso e em 

busca de constante aperfeiçoamento, o investimento nos processos de internacionalização, 

iniciado em 2010, têm se intensificado. Este se revela por meio da realização de pós-doutorado 

no exterior por quase todos os professores do programa, realização de doutorado sanduíche 

por estudantes, acolhimento de pesquisadores estrangeiros para realização de estágio pós-

doutoral no Programa, recebimento de professores visitantes, estreitamento de parcerias de 

pesquisa com grupos de outros países e ampliação da produção em língua estrangeira.  

Além de resposta regional, as especificidades do Programa o credenciam para se tornar 

uma alternativa nacional na sua área de concentração “Saúde, Cultura e Desenvolvimento 

Humano”, pela originalidade de suas linhas de pesquisa, perspectiva interdisciplinar e 

combinação de zelo acadêmico na busca de soluções às questões de sofrimento social e 

compromisso com uma nova ética de solidariedade.   

Por outro lado, o Programa é também, em grande medida, uma resposta às políticas de 

incentivo da Capes à ampliação da oferta de formação pós-graduada em todo o país, em 

particular nas regiões de menos densidade de programas similares. Constata-se, atualmente, 

que mais da metade dos programas de mestrado e doutorado na área de Psicologia estão 

concentrados na região sudeste, caracterizando uma distribuição bastante desigual em relação 

às demais regiões.  



 
 

A Região Centro Oeste é a terceira colocada no país, em números percentuais, de 

programas de doutoramento em Psicologia, que equivalem a menos de um terço dos existentes 

na região sudeste. Esses números percentuais da Região Sudeste são maiores do que a soma 

dos percentuais registrados para as regiões Centro-Oeste e Norte, somados conjuntamente. 

Destas regiões provém a maior demanda de alunos para o nosso Programa. Logo, este 

Programa está em consonância com as iniciativas das agências federais em relação às regiões 

Centro Oeste e Norte do país. 

A produção de conhecimento vinculada ao programa tem contribuído para o 

fortalecimento de pelo menos oito das 14 subáreas de conhecimento categorizadas no 

Documento de Área da Capes (2013), tais como: Temas Transversais; Psicologia Organizacional 

e do Trabalho; Psicologia Educacional e Escolar; Psicologia da Saúde; Psicologia Clínica, 

Psicanálise e Psicopatologia; Psicologia Social; Psicologia do Desenvolvimento e Avaliação e 

Métodos de Medida em Psicologia. 

Ao longo de 20 anos de existência o programa já formou mais de 300 mestres e 

doutores, já recebeu dezenas de alunos especiais e acompanhou cinco estágios pós-doutorais. 

No cenário internacional, integrantes do Programa já vêm participando do debate internacional 

por intermédio do desenvolvimento de projetos de pesquisa, cursos e minicursos ministrados 

no exterior, participando de simpósios, congressos e outros eventos científicos internacionais. 

O seu projeto de internacionalização realiza intercâmbio entre professores, estudantes, e a 

construção de redes de pesquisadores. Em médio e longo prazo, o Programa prevê cooperação 

também com países sul-americanos, centro-americanos e africanos.  

Também a inserção social se apresenta como uma contribuição peculiar do Programa. 

Em consonância com as orientações do CNPq, de que os programas devem contribuir com o 

aumento do conhecimento da sociedade, e mantendo-se a tradição de forte compromisso 

social, tem-se procurado dar visibilidade às suas atividades e dar conhecimento ao público 

acerca de seus projetos e respectivos resultados, com o objetivo de socializar o conhecimento 

junto aos vários setores da sociedade. 

2. PROPOSTA DO PROGRAMA 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da UCB é de natureza 

acadêmica; foi inicialmente implantado em nível de Mestrado, no ano de 1999, e, em 2012, em 

nível de Doutorado. O Programa organiza-se em torno de uma área de concentração, 

denominada Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano. Esta área congrega linhas e projetos 



 
 

de pesquisa cujos objetivos são os de produzir conhecimentos em Psicologia e possibilitar a 

aquisição de competências para avaliação e intervenção no campo profissional no que concerne 

ao desenvolvimento humano, aos sistemas conjugais e familiares, aos processos de saúde e às 

ações terapêuticas, à cultura contemporânea e suas dinâmicas.  

Nos últimos triênios, pequenas reformulações têm sido realizadas no Projeto 

Pedagógico do Programa com vistas a alcançar cada vez mais uma maior integração entre suas 

linhas de pesquisa. Ao final do quadriênio 2013-2016 foi realizada uma revisão crítica e 

sistemática de todos os programas de pós-graduação stricto sensu da Universidade. Esta 

revisão implicou na proposição de nova matriz curricular para o programa de Psicologia 

(aprovação pelo CONSEPE XXXXXXXXX) e na reorganização de suas então quatro linhas de 

pesquisa em três: Saúde Mental e Ações Terapêuticas; Cultura Contemporânea e Relações 

Humanas e Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais. Em 2017/2018, 

após a mudança curricular, três docentes se desligaram do programa e outros quatro foram 

integrados, o que obrigou o colegiado a nova reflexão a respeito de suas linhas de pesquisa e 

grade curricular. Esta reflexão conduziu à manutenção das três linhas de pesquisa e à 

necessidade de ajustes nas disciplinas, o que implicou na formulação de nova grade (aprovação 

pelo CONSEPE XXXXXXXXX), a qual é apresentada neste documento. 

A linha de pesquisa Saúde Mental e Ações: Estuda os processos de saúde e de 

adoecimento no curso do desenvolvimento humano. Investiga os processos patológicos e de 

saúde, de avaliação diagnóstica e de intervenções terapêuticas. Interessa-se ainda por temas 

específicos como: religiosidade, morte, sexualidade e processos de subjetivação. Esta linha 

contém três eixos temáticos: 

Eixo temático 1 - Psicopatologia, Psicoterapia e Psicodiagnóstico: Investiga a 

psicopatologia, o psicodiagnóstico e a intervenção psicológica em contextos específicos, como: 

clínica psicanalítica, fenomenológica e sistêmica; situações de violência, contexto de migração; 

hábitos alimentares. 

Eixo temático 2 - Religião, saúde mental e cultura: Investiga fenômenos relacionados à 

linguagem e à religião e suas relações com a saúde mental nas perspectivas psicanalítica e 

fenomenológica e suas relações com a filosofia da linguagem. 

Eixo temático 3 - Ações Terapêuticas em Serviços de Saúde: Estuda temas relacionados 

às ações terapêuticas em serviços de saúde pública e comunitária e respectivas concepções de 

saúde subjacentes, com foco nas alternativas metodológicas inovadoras e criativas e que 



 
 

qualifiquem a escuta em situações de vulnerabilidade e exclusão, incluindo-se os indígenas e os 

imigrantes. 

A linha de pesquisa Cultura Contemporânea e Relações Humanas: Investiga a cultura 

contemporânea, nas dimensões próprias das relações humanas no mundo social e a produção 

de subjetividades, tanto do ponto de vista das linguagens, tecnologias e valores hegemônicos, 

sejam científicos, ideológicos, econômicos e/ou religiosos e suas repercussões psicológicas, 

como do ponto de vista das resistências e linhas de fuga. Esta linha organiza-se em torno dos 

eixos temáticos a seguir:  

Eixo Temático 1 - Alteridade, poder e violência: contempla os aspectos teórico-práticos 

das relações de poder, alteridade e violências de gênero. Engloba relações entre gerações, 

raças/etnias, cosmologias/visões de mundo, e entre pessoas que se enquadram nas normas 

hegemônicas e pessoas ditas "diferentes". Investiga, ainda, as questões relativas ao diálogo 

entre formações culturais hegemônicas e resistências locais/transversais relacionadas às lutas 

pela conquista de direitos e políticas públicas. 

Eixo Temático 2 – Cultura e Trabalho: Estuda as transformações no mundo do trabalho 

e as relações entre trabalho, bem-estar e saúde. Analisa também as relações entre trabalho, 

mediação do sofrimento e adoecimento, bem como a mobilização subjetiva nos diversos 

contextos de trabalho. Engloba, ainda, as organizações e seus processos sociais: relações 

interpessoais, grupos, religiosidades, clima, liderança, cultura e poder nas organizações. 

Eixo temático 3 – História e processos de subjetivação: estuda o processo histórico de 

construção de regimes de verdade na psicologia jurídica, assim como no campo de estudos do 

crime e da violência, com especial recorte na psicologia jurídica brasileira e políticas públicas de 

justiça criminal no Brasil. Integra discussões sobre a história da psicologia, criminologia e 

estudos da violência, em articulação com as ciências humanas, considerando a necessidade da 

interprofissionalidade para a compreensão de temas complexos, a exemplo daqueles afetos ao 

estudo da violência e das religiosidades. 

A linha Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais investiga o 

desenvolvimento humano em diversos contextos sociais, a família enquanto sistema nas 

diferentes fases do seu ciclo de vida, e os processos sociais e educacionais em contexto escolar. 

Destacam-se os processos relacionais, socioculturais e de desenvolvimento na família e na 

escola. Num escopo social mais amplo, estudam-se as políticas de direitos humanos que 



 
 

asseguram o direito à diversidade e à inclusão. Esta linha de pesquisa está organizada em três 

eixos temáticos. 

Eixo temático 1 - Dinâmicas e configurações familiares em múltiplos contextos: busca 

compreender as conexões intrafamiliares em diversos contextos, particularmente naqueles de 

diversidades e propor o desenvolvimento de metodologias de trabalho com casais e famílias na 

perspectiva de prevenção e tratamento. 

Eixo temático 2 – Processos psicossociais na Escola: estuda o desenvolvimento humano 

em contexto educacional, tais como, os processos de ensino e aprendizagem, a formação de 

educadores e as interações sociais nos níveis micro e macrocontextuais. Analisa também a 

Educação Inclusiva e aas dificuldades de aprendizagem e seus impactos no desenvolvimento 

dos indivíduos e dos grupos.   

Eixo temático 3 - Desenvolvimento Humano, Diversidade e Inclusão: investiga questões 

referentes à cultura, especificamente diversidade, inclusão e direitos humanos e suas 

repercussões no desenvolvimento humano. Neste eixo são incluídos temas como preconceito, 

violência escolar e familiar, interculturalidade, gênero entre outros.  

Em cada uma destas linhas de pesquisa são ofertadas disciplinas específicas e, no 

conjunto do Programa, é produzido conhecimento relacionado a: processos relacionais de 

desenvolvimento e aprendizagem; processos de saúde e de adoecimento em múltiplos 

contextos culturais e sociais, bem como a investigação de aspectos e dinâmicas culturais em 

diferentes grupos sociais. Deste modo, a produção de conhecimento vinculada ao programa 

tem contribuído para o fortalecimento de pelo menos oito das 14 subáreas de conhecimento 

categorizadas no Documento de Área da CAPES (2013), tais como: Temas Transversais; 

Psicologia Organizacional e do Trabalho; Psicologia Educacional e Escolar; Psicologia da Saúde; 

Psicologia Clínica, Psicanálise e Psicopatologia; Psicologia Social; Psicologia do Desenvolvimento 

e Avaliação e Métodos de Medida em Psicologia.  

O Distrito Federal conta, atualmente, com cinco programas de pós-graduação em 

Psicologia em nível de mestrado e doutorado e um sexto apenas em nível de mestrado. Dentre 

os programas que conjugam mestrado e doutorado, o da Universidade Católica de Brasília (UCB) 

é o único ofertado por uma instituição privada, confessional, todos os demais com esta 

característica são programas vinculados à Universidade de Brasília (UnB).  

A região Centro-Oeste como um todo tem nove programas de pós-graduação em nível 

de mestrado e sete em nível de doutorado. A análise comparativa do Programa da UCB em 



 
 

relação aos demais evidencia que, embora as linhas de pesquisa apresentadas nos demais 

programas indiquem convergência de conteúdos em temas sobre o desenvolvimento humano, 

a saúde, a família, dentre outros, este Programa abrange no seu repertório especificidades 

temáticas diferenciadas, tais como religiosidade, morte, sexualidade, imigração, arte e saúde 

mental, nomadismo e diversidade, poder, alteridade e violência, com projetos de pesquisas 

focalizados em temas emergentes como os da área de Psicologia Jurídica, Direitos Humanos e 

pós-colonialidade. Agrega valor diferencial à proposta a perspectiva de inserção social 

contemplada nos projetos de pesquisa, em geral todos voltados para busca de alternativas a 

graves questões sociais contemporâneas. Essa perspectiva também se apresenta como um 

diferencial do Programa em âmbito nacional. Em que pesem as aproximações entre esta 

proposta e congêneres nacionais, este Programa se diferencia pelo número de projetos que 

oferecem subsídios para o processo de desenvolvimento social e formulação, monitoramento 

e avaliação de políticas públicas.  

O número reduzido de programas na região, comparado a outras regiões do país, a 

avaliação positiva e consolidação do programa, bem como a diversidade temática vinculada às 

linhas de pesquisa, têm atraído o interesse de graduados em psicologia e áreas afins não apenas 

do Distrito Federal, mas também da região do entorno, assim como de outros estados da região 

Centro Oeste e Norte. 

2.1 CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

2.1.1 Coerência do Programa com os documentos de área 

O documento da área de psicologia da Capes, ao avaliar a proposta dos programas de 

pós-graduação stricto sensu, analisa, dentre outros aspectos, a coerência, consistência, 

abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em 

andamento e proposta curricular. 

Conforme citado no item 2 do presente documento, o mestrado e doutorado em 

psicologia da UCB organiza-se em torno de uma única área de concentração - Saúde, Cultura e 

Desenvolvimento Humano – a qual aglutina três linhas de pesquisa: Saúde Mental e Ações 

Terapêuticas; Cultura Contemporânea e Relações Humanas e Desenvolvimento Humano em 

Sistemas Familiares e Educacionais. Cada uma das linhas de pesquisa se organiza em torno de 

um conjunto de disciplinas específicas, projetos de pesquisa coordenados pelos docentes que a 

compõem e projetos de dissertação e tese desenvolvidos pelos discentes. Adicionalmente, a 

promoção de eventos (seminários, congressos, etc.) e a realização de atividades 



 
 

complementares (aulas magnas, oficinas, estágios, etc.) contribuem com a consolidação da 

identidade das linhas. Cada docente permanente do programa pertence a duas linhas de 

pesquisa e cada linha conta com sete professores.  

 Quanto às disciplinas, cada uma das linhas de pesquisa conta com quatro disciplinas 

específicas para o mestrado e seis para o doutorado, as quais são detalhadamente apresentadas 

no item 2.2.1 desta proposta pedagógica. A quantidade e diversidade de projetos de pesquisa 

são variáveis, todavia, garante-se que cada professor permanente do programa coordene ao 

menos um projeto de pesquisa em pelo menos uma das linhas às quais pertence. Os projetos 

atualmente em curso, por linha de pesquisa, são apresentados a seguir. 

Linha de Pesquisa Projetos 

Saúde Mental e 

Ações 

Terapêuticas 

Adaptação e validação de instrumentos para avaliação de intervenções 

psicoterapêuticas e psicossociais 

Religiosidade e espiritualidade na clínica psicológica: saúde ou 

sintoma? – percepção de psicólogos psicoterapeutas 

Religiosidade do imigrante: sintoma ou saúde? Investigação com 

profissionais de saúde mental brasileiros e portugueses  

Saúde mental no contexto da atenção psicossocial: percepção dos 

profissionais acerca do papel da religiosidade 

Cultura 

Contemporânea e 

Relações Humanas 

Amor, gênero e subjetividade de consumo: desafios teóricos para uma 

vida sem violência 

Egressos do sistema penitenciário: histórias que importam 

Escuta clínica do sofrimento do trabalho 

Memorialis - laboratório de história social da psicologia jurídica no 

distrito federal 

Outras palavras: psicologia da diferença 

Psicologia positiva aplicada a contextos familiares, escolares e 

organizacionais  

Trabalho e mobilização subjetiva 

Trama - base de dados em história da psicologia jurídica no brasil e 

políticas públicas de justiça criminal e segurança pública relacionadas à 

juventude 

Violência (s) contra mulheres donas-de-casa: ausências de direitos e 

impactos na saúde mental 



 
 

Desenvolvimento 

Humano em 

Sistemas 

Familiares e 

Educacionais 

Avaliação do repertório de leitura e intervenção com novas tecnologias 

de ensino com adultos não alfabetizados 

Atendimento a crianças e adolescentes com transtornos alimentares e 

obesidade e suas famílias: consolidação de uma metodologia 

psicossocial 

Guarda compartilhada de crianças e adolescentes: impactos nas 

famílias e em suas relações com a escola 

Mulheres encarceradas envolvidas no tráfico de drogas: maternidade e 

repercussões socioemocionais 

Ensino de pré-requisitos para leitura e escrita com deficientes 

intelectuais: efeito sobre a aprendizagem de leitura 

Repercussões das crenças, valores e atitudes sobre inclusão no 

processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência na escola 

Prevenção, intervenção e combate da obesidade infantil: um enfoque 

psicossocial envolvendo a família e a escola 

 

2.1.2 Articulação do Programa com as políticas institucionais 

A UCB, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (UCB, 2018) e no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) (UCB, 2008), afirma o seu comprometimento em elevar o nível 

humanístico e técnico dos profissionais brasileiros por meio de sua Missão: “Atuar solidária e 

efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, por meio da 

geração e comunhão do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos e cristãos, na 

busca da verdade”. Nesse sentido, a Universidade busca formar não somente profissionais, mas 

cidadãos que atuem para o desenvolvimento do país em todos os níveis em todas as esferas 

sociais. 

Entre os princípios institucionais assumidos no PDI está o da indissociabilidade que 

direciona para a construção de uma unidade no âmbito da criação, sistematização e 

acessibilidade do conhecimento. Portanto, prescreve que o ensino deve ser estimulado para 

ocorrer por meio da pesquisa e da extensão. Assim, tem-se o princípio da indissociabilidade 

como um processo pedagógico que visa combinar diversos caminhos para que os estudantes 

acessem e construam o conhecimento. Ademais, considera a atividade de pesquisa como um 

caminho para a aprendizagem com a finalidade de mobilizar os estudantes para o desafiador 

processo de desenvolver a autonomia na construção dos saberes. 



 
 

Ressalta-se ainda, que a política de pesquisa da UCB está voltada para o 

desenvolvimento local e regional sobre os pilares da pesquisa acadêmica e da inovação. A 

pesquisa acadêmica busca fortalecer a multidisciplinaridade e a integração dos pesquisadores 

com vista a dar consistência às demandas da graduação e da pós-graduação. A inovação se 

sustenta na interação com os diversos setores da sociedade e o comprometimento com estudos 

e pesquisas que busquem o avanço científico.  

Desta forma, a Missão e os princípios institucionais da UCB são evidenciados no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, tendo em vista os seus objetivos. 

Salienta-se a articulação entre graduação e pós-graduação não somente com a Psicologia, mas 

também com os cursos de Pedagogia e de Serviço Social. Este processo se configura, tendo em 

vista atuação de professores do programa nos cursos citados. Tal prática do programa cumpre 

com um dos pilares da pesquisa previsto no PDI que é o fortalecimento e integração das 

pesquisas, com a finalidade de enriquecer a multidisciplinaridade e a integração dos 

pesquisadores para o alcance de maior densidade na relação entre graduação e pós.  

Ainda sobre a integração dos pesquisadores, é importante frisar a participação de 

professores da graduação, bem como de estudantes nos diversos projetos de pesquisas 

desenvolvidos no programa. Portanto, tais articulações internas configuram uma integração que 

efetiva o princípio da indissociabilidade no que diz respeito ao aprender pela pesquisa.  

A concepção filosófica, política e pedagógica do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Psicologia une interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento com uma 

prática pedagógica que busque soluções para as questões do sofrimento social com 

compromisso, ética e solidariedade. Para tanto, a pluralidade das abordagens da psicologia é 

essencial para expressar a diversidade do pensamento dos pesquisadores que fazem parte do 

programa. 

O Programa está ainda afinado com o plano de gestão  UCB 2030 no sentido de buscar 

"preparar uma geração para a vida, e para toda a vida", que "requer do educador não só o 

conhecimento da realidade em que ele está inserido, assim como a sua participação no 

enfrentamento dos problemas sociais de sua comunidade" (p.66).  Cabe evidenciar que a 

articulação do programa com as políticas institucionais somente se realiza em função de reunir 

um corpo docente qualificado, interdisciplinar e comprometido com um ensino e pesquisa que 

formam não somente mestres e doutores, mas cidadãos engajados com a vida coletiva do seu 

país. 



 
 

2.1.3 Integração com outros níveis de ensino 

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, além de promover ampla 

integração entre os níveis de mestrado e doutorado (por meio da oferta de disciplinas comuns 

para alunos de ambos os níveis, credenciamento de todo o corpo docente para orientação em 

ambos os níveis), integra-se também a outros programas de pós-graduação da UCB (uma vez 

que há professores que atuam como colaboradores em outros programas ou são permanentes 

em outros programas e colaboradores no de psicologia), à graduação em diferentes áreas, como 

psicologia, educação e serviço social, além de apresentar interface com a educação básica. 

A integração com a graduação se dá por meio de diferentes estratégias, que envolvem 

o compartilhamento de espaços específicos de trabalho e o trânsito de alunos e professores, 

dos dois níveis de ensino (graduação e pós), em atividades de ensino e pesquisa comuns e/ou 

conjuntas. Citam-se, a seguir, algumas das atividades de ensino e pesquisa que promovem a 

integração da pós-graduação com a graduação, por pessoal envolvido:  

- Professores da Pós-Graduação: lecionam disciplinas na graduação; orientam alunos de 

graduação em atividades de iniciação científica e na elaboração de trabalhos de conclusão de 

curso; supervisionam atividades de estágio curricular em diferentes áreas para alunos de 

graduação; coordenam e integram grupos de pesquisa que contam com a colaboração de alunos 

e professores da graduação, participam de eventos promovidos em parceria entre os dois 

programas, graduação e pós-graduação.  

- Professores da Graduação: orientam alunos de graduação em atividades de estágio em 

docência; participam de bancas de qualificação e de defesa de dissertação e tese de alunos do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia; integram grupos de pesquisa 

coordenados por professores da pós-graduação.  

- Alunos da Pós-Graduação: realizam atividades de estágio em docência na graduação; 

integram grupos de pesquisa que contam com a participação de alunos e professores da 

graduação.  

- Alunos da Graduação: integram grupos de pesquisa que contam com a participação de 

alunos e professores da pós-graduação, na condição de bolsistas ou voluntários de Iniciação 

Científica; auxiliam na organização de eventos internos conjuntos (graduação e pós-graduação).  

Deve-se destacar, ainda, que docentes e discentes dos níveis de graduação e pós-

graduação ainda compartilham o uso de laboratórios; participam da organização de eventos e 

publicam conjuntamente.   



 
 

Uma atividade que merece destaque é o Estágio em Docência, obrigatória para os alunos 

de mestrado e doutorado contemplados com bolsas de estudo da CAPES ou FAP e optativa para 

os demais. As atividades deste Estágio são desenvolvidas sob a coordenação do professor 

responsável pela disciplina e supervisionadas pelo orientador do aluno, que usualmente é o 

próprio professor da disciplina. Há, ainda, a possibilidade de supervisão do estagiário por um 

docente da graduação responsável pela disciplina na qual a prática de estágio será realizada. 

Esta iniciativa garante a existência de um campo de discussão, trocas e maior proximidade entre 

alunos da pós-graduação e seus orientadores e entre estes e professores e alunos da graduação. 

O Estágio é realizado em uma disciplina de curso de graduação da UCB, ao longo de um semestre 

letivo, com carga horária semanal de até quatro horas. A escolha da área de atuação do Estágio 

se faz em consonância com o interesse teórico do aluno.  

A interface do Programa com a Educação Básica ocorre, principalmente, por via de seus 

projetos de pesquisas (e respectivos resultados) coordenados por professores vinculados à linha 

intitulada “Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais” e pelos projetos 

de dissertações ou teses desenvolvidos pelos discentes. Tem-se desenvolvido, no âmbito do 

programa, projetos que se voltam para questões transversais, que se constituem como temas 

relevantes no contexto da educação básica no país, tais como estratégias de prevenção à 

violência, uso e abuso de álcool e/ou outras drogas, distúrbios alimentares, dentre outros. 

Existem também projetos voltados para questões ainda mais específicas da educação básica, 

como, por exemplo, preconceito e estigma no contexto escolar, ensino-aprendizagem e 

formação de professores. 

2.1.4 Objetivos do Programa/cursos 

O Programa tem por finalidade promover a aquisição sistemática e coerente de 

conhecimentos e desenvolver competências para realização de pesquisas e reflexões na área 

de Psicologia, com vistas à qualidade das práxis profissional e acadêmica, ampliando campos de 

atuação mediante o diálogo com as Ciências Humanas, Sociais e da Saúde.  

Constituem seus objetivos fundamentais: 1. Formar mestres e doutores qualificados 

para o desenvolvimento de atividades de docência e pesquisa na área de Psicologia; 2. 

Assegurar a formação científico-acadêmica em uma perspectiva integradora, que permita ao 

(à) pós-graduando (a) discutir e elaborar os principais problemas epistemológicos, teóricos, 

metodológicos, práticos e éticos que caracterizam o debate interdisciplinar em Psicologia; 3. 

Desenvolver pesquisa científica, numa perspectiva crítica, visando contribuir com a produção 

de conhecimento em Psicologia e com o aprimoramento da ação profissional e acadêmica 



 
 

socialmente comprometida; 4. Atender ao público alvo da Região Centro Oeste, oferecendo-

lhe um programa diferenciado pela sua concepção e articulação. 

Os objetivos descritos são perseguidos nas três linhas de pesquisa do programa, nas 

quais são desenvolvidas pesquisas e ofertadas disciplinas voltadas ao estudo de processos 

relacionais de desenvolvimento e aprendizagem, de saúde e de adoecimento em múltiplos 

contextos culturais e sociais, bem como a investigação de aspectos e dinâmicas culturais em 

diferentes grupos sociais. 

2.1.5 Perfil do egresso do Programa 

A estrutura  curricular e o conjunto de atividades promovidas pelo programa visam 

formar egressos com o seguinte perfil: a) estar apto a demonstrar um conhecimento sólido e 

aprofundado no âmbito de sua linha de pesquisa; b) ter habilidades para o diálogo e atuação 

interdisciplinar, especialmente na abordagem às questões de ordem transversal; c) ser capaz 

de análise crítica da literatura em psicologia produzida nos campos da saúde e do 

desenvolvimento humano, considerando-se o contexto cultural contemporâneo; d) apresentar 

habilidades docentes para o ensino superior nesta área de atuação e, mais especificamente, em 

temas relacionados à linha de pesquisa a que esteve vinculado, como mestrando ou 

doutorando do Programa; e) ter habilidades para elaboração e desenvolvimento de um projeto 

de pesquisa em seu campo de conhecimento específico (em especial o egresso doutor); f) atuar 

de modo comprometido com as grandes demandas sociais do país e do mundo. 

2.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular do Programa apresenta-se estruturada em três grandes eixos: 

tronco comum, domínio específico e domínio conexo. 

O Tronco Comum tem como objetivo assegurar a formação científico/acadêmica de 

base do aluno, sendo constituído por três disciplinas obrigatórias para o mestrado 

(correspondentes a 12 créditos) e quatro para o doutorado (correspondentes a 16 créditos). 

Dentre as disciplinas obrigatórias, os alunos do mestrado e doutorado deverão cursar a 

disciplina Epistemologia, comum a todos os programas de pós-graduação stricto sensu da UCB. 

As disciplinas comuns aos dois currículos (Mestrado e Doutorado) são realizadas conjuntamente 

por alunos dos dois níveis de formação, o que permite otimização da oferta das mesmas e o 

aproveitamento de créditos pelos alunos que pretendem dar seguimento aos seus estudos no 



 
 

Programa após a conclusão do mestrado. Todas as disciplinas do currículo têm quatro créditos 

e 60 horas aula.  

 As disciplinas de Domínio Específico propiciam o aprofundamento teórico-metodológico 

na linha de pesquisa escolhida pelo discente, em consonância com o objeto de estudo 

focalizado, sendo composto por disciplinas da referida linha, todas optativas. Neste eixo, o aluno 

de mestrado deverá cursar oito créditos, o que significa que deverá escolher, dentre as 

disciplinas elencadas em sua linha específica de pesquisa, pelo menos duas e o aluno de 

doutorado, doze créditos, correspondentes a três disciplinas. Em cada uma das três linhas de 

pesquisa há um elenco de quatro (para o mestrado) a seis (para o doutorado) disciplinas de 

Domínio Específico, devendo o aluno optar por quais cursar.  

As disciplinas de Domínio Conexo permitem ampliar a formação e propiciar a integração 

do conhecimento teórico com outras linhas de pesquisa relacionadas ao objeto de estudo 

focalizado. Este eixo é composto pelas disciplinas das linhas diferentes da escolhida pelo/a 

discente, todas optativas, dentre as quais deverá integralizar quatro créditos. Se desejar, o aluno 

poderá cursar esses créditos em outros Programas, em acordo prévio com seu orientador.  

Em nível de mestrado o discente deverá integralizar no mínimo 32 créditos distribuídos 

entre disciplinas, qualificação e defesa de dissertação em no mínimo 12 e no máximo 24 meses. 

As disciplinas somam 360 horas as quais correspondem a 24 créditos. A carga horária 

correspondente às disciplinas distribui-se da seguinte forma (ver Quadro 1): 180 horas de 

disciplinas obrigatórias do tronco comum (3 disciplinas de 4 créditos cada) e 180 horas de 

disciplinas optativas (3 disciplinas de 4 créditos cada), 120 delas em disciplinas do domínio 

específico. Os oito créditos remanescentes correspondem à qualificação do projeto e defesa de 

dissertação, cada qual com quatro créditos.  

Adicionalmente, o mestrando deverá cumprir 60 horas de atividades complementares. 

Tais atividades são componentes curriculares com características específicas na medida em que 

não requerem registro de frequência e nota e não computam crédito. Até a data de 

agendamento da defesa de dissertação o aluno deverá ter cumprido, comprovado e validado 60 

horas de atividades complementares (ver Quadro 3), as quais são pré-requisito para a marcação 

da defesa de dissertação. 

Do primeiro ao último semestre do mestrado o aluno deverá, ainda, cursar orientação I, 

II, III e IV (no primeiro, segundo, terceiro e quarto semestres, respectivamente). As atividades 

de orientação não computam créditos e carga horária, possuem caráter teórico-prático, são 



 
 

ministradas pelo orientador o qual avalia o desempenho do aluno por meio de relatórios 

sistemáticos da produção no semestre. O aluno que, porventura, necessitar de prorrogação de 

prazo (por um ou dois semestres) para a finalização da dissertação e defesa deverá matricular-

se nas disciplinas de Orientação V e VI, cada qual com quatro créditos.   

Quadro 1: Distribuição dos componentes curriculares e respectivos créditos e carga horária 

para o mestrado. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
EIXO 

No. 

Disciplinas 

No. 

Créditos 

Carga 

Horária 

Disciplinas 

Tronco 

Comum 
3 12 180 

Domínio 

Específico 
2 8 120 

Domínio 

Conexo 
1 4 60 

TOTAL 6 24 360 

Atividades 

Complementares 

Tronco 

Comum 
_ 0 60 

Orientação 
Tronco 

Comum 
_ 0 0 

Qualificação de 

Projeto 

Tronco 

Comum 
_ 4 60 

Defesa de 

Dissertação 

Tronco 

Comum 
_ 4 60 

Estágio  

Docência (bolsista) 

Tronco 

Comum 
_ 0 0 

 TOTAL 

GERAL 
6 32 540 

 

Em nível de doutorado o aluno deverá integralizar no mínimo 48 créditos distribuídos 

entre disciplinas, qualificação de projeto e defesa de tese em no mínimo 24 e no máximo 48 

meses. As disciplinas somam 480 horas as quais correspondem a 32 créditos. A carga horária 

correspondente às disciplinas distribui-se da seguinte forma (ver Quadro 2): 240 horas de 

disciplinas obrigatórias do tronco comum (4 disciplinas de 4 créditos cada) e 240 horas de 



 
 

disciplinas optativas (4 disciplinas de 4 créditos cada), 180 delas em disciplinas do domínio 

específico. Os doze créditos remanescentes correspondem à qualificação e defesa de tese, com 

oito e quatro créditos respectivamente.  

De modo semelhante ao mestrado, no doutorado, até a data do agendamento da defesa 

de tese, o aluno deverá cumprir e validar 120 horas de atividades complementares (Quadro 3), 

as quais não computam créditos. Atividades de orientação I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, também 

sem créditos, deverão ser cursadas ao longo do doutorado (do primeiro ao oitavo semestres, 

sequencialmente). Tais atividades possuem caráter teórico-prático, são ministradas pelo 

orientador o qual avalia o desempenho do aluno por meio de relatórios sistemáticos da 

produção no semestre. O aluno que necessitar de prorrogação de prazo (por um ou dois 

semestres) para a finalização da tese e defesa deverá matricular-se nas disciplinas de Orientação 

IX e X, cada qual com quatro créditos.  

Os alunos bolsistas, tanto em nível de doutorado quanto de mestrado, terão, ainda, que 

realizar a atividade de Estágio Docência (sem crédito), a qual é optativa para os demais alunos.  

Quadro 2: Distribuição dos componentes curriculares e respectivos créditos e carga horária 

para o doutorado. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

EIXO No. 

Disciplinas 

No. 

Créditos 

Carga 

Horária 

Disciplinas 

Tronco 

Comum 
4 16 240 

Domínio 

Específico 
3 12 180 

Domínio 

Conexo 
1 4 60 

TOTAL 8 32 480 

Atividades 

Complementares 

Tronco 

Comum 
_ 0 120 

Orientação 

 

Tronco 

Comum 
8 0 0 

Qualificação de 

Projeto de Tese 

Tronco 

Comum 
_ 8 120 



 
 

Defesa de 

Dissertação 

Tronco 

Comum 
_ 4 60 

Estágio 

Docência (bolsista) 

Tronco 

Comum 
_ 0 0 

 
TOTAL 

GERAL 
8 48 780 

 

As atividades complementares têm como objetivo enriquecer o processo formativo do 

aluno, por meio da diversificação de experiências, dentro e fora do ambiente universitário. São 

consideradas “atividades complementares” atividades de ensino, pesquisa e extensão validadas 

pela Coordenação do Programa. Estas atividades compõem carga horária obrigatória para 

integralização do currículo. O delineamento das atividades complementares no Projeto 

Pedagógico define carga horária total exigida de 60 horas/aula para tais atividades, sendo que 

o programa não se obrigará a ofertá-las, mas validá-las, cabendo ao aluno realizá-las ao longo 

de todo o seu ciclo de formação, não concentrando tais atividades ao final do programa. Carga 

horária que porventura exceda o mínimo exigido para o aluno (60 horas para o mestrado e 120 

para o doutorado) não será computada para a integralização curricular.  

Para o processo de validação será utilizado um sistema de critérios de certificação por 

tipos de atividades, carga horária mínima esperada e a carga horária possível por cada categoria. 

Cada tipo de atividade terá uma carga horária máxima possível de ser certificada. Esse sistema 

visa garantir uma diversidade de participação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

e possibilita a participação periódica em uma mesma atividade. Para validação e certificação das 

atividades complementares, o aluno deverá estar devidamente matriculado e apresentar, pelo 

menos dois meses antes da data prevista de defesa de dissertação ou tese, a documentação 

comprobatória original das atividades realizadas à coordenação do programa. Serão 

consideradas válidas para certificação aquelas atividades realizadas a partir do ingresso do aluno 

no programa. Cada atividade poderá ser validada uma única vez e será registrada no histórico 

do aluno. Se a atividade realizada pelo aluno tiver carga horária maior que a exigida para 

critérios de comprovação, só será computada a pontuação máxima, unitária, prevista. Os casos 

omissos ou não contemplados nas especificações serão decididos pela coordenação do 

programa.  

As atividades complementares previstas para o programa de Psicologia da UCB, os 

critérios, e carga horária máxima correspondente a cada atividade estão descritos no quadro 3. 



 
 

O aluno não poderá concluir a totalidade de horas de atividades complementares em uma única 

categoria; em cada categoria o aluno de mestrado poderá ter no máximo 50 horas e o de 

doutorado 100 horas, devendo as demais horas serem cumpridas com atividades de outra 

categoria. 

 

 



 
 

Quadro 3: Critérios para certificação, pontuação e carga horária máxima por atividade. 

 

CATEGORIA
ATIVIDADE DESCRIÇÃO

CH 

MÁXIMA
MONITORIA Cada exercício formal de monitoria (na graduação ou pós-graduação) e com pelo 

menos 4 horas semanais. 30

ESTÁGIO DOCÊNCIA Cada atividade de Estágio Docência realizada pelo aluno. Para os alunos bolsistas 

apenas a realização do segundo estágio docência poderá ser computado como 

atividade

complementar uma vez que a realização deste, sem crédito, é obrigatória como 

contrapartida da bolsa. 40

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE PESQUISA
Cada participação formal e acompanhada do aluno em grupos de pesquisa por 

semestre letivo. Para o mestrado poderão contar como atividade complementar a 

participação que não corresponda à disciplina de Pesquisa I. Para o doutorado 

poderão contar como atividade complementar à participação que não corresponda 

à disciplina de Pesquisa I e II. 10

ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO, PÓS 

GRADUAÇÃO LATO SENSU OU INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA NA ELABORAÇÃO DE 

TRABALHO FINAL

Cada orientação formal e acompanhada por um docente do programa ou 

graduação por pelo menos um semestre letivo. Para os alunos bolsistas esta 

atividade não poderá corresponder ao estágio docência.

20

PARTICIAÇÃO EM BANCAS DE TCC Cada participação em banca de Trabalhos de Conclusão de Curso. 5

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL Participação como representante discente do programa por semestre. 10

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Participação em comissões organizadoras de eventos científicos ou de extensão na 

área, ocorridos no âmbito da UCB ou em outras instituições parceiras. 10

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

CIENTÍFICOS DA PSICOLOGIA E ÁREAS 

AFINS
Cada participação em eventos com carga horária máxima de 05 horas e que sejam 

reconhecidos por instituição de ensino ou profissionais da Comunidade Científica. 2

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

CIENTÍFICOS DA PSICOLOGIA E ÁREAS 

AFINS
Cada participação em evento com duração superior a 05 horas e que sejam 

reconhecidos por instituição de ensino ou profissionais da Comunidade Científica. 5

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS (EXTENSÃO E 

CAPACITAÇÃO) EM ÁREAS DA 

PSICOLOGIA OU AFINS

Cada comprovante apresentado terá 20% da carga horária realizada. O curso 

deve ser reconhecido por instituição de ensino ou profissionaiS da Comunidade 

Científica.

20% das horas 

realizadas

APROVAÇÃO EM DISCIPLINAS EXTRA 

CURRICULARES
Cada disciplina extracurricular, de 4 créditos, escolhidas dentre as oferecidas nos 

diversos programas (ou cursos). 30

PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE TRABALHO 

EM ANAIS DE EVENTOS DE PSICOLOGIA 

OU ÁREAS AFINS

Cada resumo publicado em Anais de evento científico.

5

PUBLICAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO OU 

TRABALHO COMPLETO EM ANAIS DE 

EVENTOS DE PSICOLOGIA OU ÁREAS 

AFINS

Cada resumo expandido ou trabalho

completo publicado em Anais de

evento científico.

10

Cada artigo publicado (que não corresponda à exigência de publicação para 

integralização do currículo do mestrado ou doutorado). A pontuação variará de 

acordo com o Qualis do veículo de publicação:

- Revista A1 60 horas 60

- Revista A2 60 horas 60

- Revista B1 45 horas 45

- Revista B2 45 horas 45

- Revista B3 30 horas 30

- Revista B4 20 horas 20

- Revista B5, C ou Resenha 10

Revista sem Qualis 5

Internacional 50

Nacional

. com conselho editorial 40

. sem conselho editorial 20

Internacional 35

Nacional

. com conselho editorial 30

. sem conselho editorial 10

Internacional

. Apresentação oral 20

. Pôster 10

Nacional

. Apresentação oral 10

. Pôster 5

REALIZAÇÃO DE PALESTRA, MINI CURSO E 

OFICINAS

Cada certificado corresponde a 02

horas, podendo contabilizar até no

máximo 20 horas. 2

PUBLICAÇÃO DE LIVRO EM PSICOLOGIA 

OU ÁREAS AFINS

PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULO DE LIVRO EM 

PSICOLOGIA OU ÁREAS AFINS
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PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM 

REVISTAS IMPRESSAS OU  VIRTUAIS



 
 

2.2.1 Matriz curricular 

A seguir são apresentadas as matrizes curriculares do mestrado e doutorado. É 

importante esclarecer que as disciplinas do núcleo temático específico, correspondentes às 

linhas de pesquisa, são consideradas como de Domínio Específico para os discentes vinculados 

à respectiva linha e de Domínio Conexo para aqueles vinculados a outras linhas de pesquisa. 

Deste modo, o discente vinculado à uma das três linhas poderá cursar, como disciplina de 

Domínio Conexo, quaisquer das disciplinas das duas outras linhas.  

Cabe ainda esclarecer que, para fins de controle acadêmico, o programa stricto sensu 

em psicologia tem três matrizes curriculares específicas para o nível de mestrado e três para o 

nível de doutorado. Tais matrizes diferem apenas quanto à classificação das disciplinas do 

núcleo temático específico de cada linha como sendo do Domínio Conexo ou de Domínio 

Específico, a depender da linha do aluno. 

Curso: Mestrado  

Inserir a matriz padrão da Secretaria Acadêmica aqui 

Curso: Doutorado  

Inserir a matriz padrão da Secretaria Acadêmica aqui 

 

2.2.2 Ementário e bibliografia 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Alteridade e Poder no Mundo Contemporâneo 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Cultura Contemporânea e Relações Humanas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Histórico e questões referentes à alteridade, identidade e poder no mundo contemporâneo. 
A construção das categorias de classe, gênero e raça/etnia como formas de pensar a 
alteridade e o poder na sociedade. Sujeitos e alteridades. Formas de resistência frente a 
processos de dominação e hegemonia e os processos de construções/negociações 
identitárias. 

Bibliografia: 
Básica: 
ARRUDA, A. (org.). Representando a alteridade. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
BASAGLIA, F. Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005. 



 
 

BAUDRILLARD, J. Power inferno. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
 
BOURDIEU, P. Dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.  
 
BUTLER, J. Cuerpos que importan: sobre los limites materiales y discursivos del “sexo”. 
Buenos Aires: Piados, 2005. 
 
CARVALHO, J. J. Inclusão étnica e racial no Brasil: a questão das cotas no ensino superior. 
São Paulo: Attar, 2006. 
 
ENRIQUEZ, E. As figuras do poder. São Paulo: Via Letttera Editora, 2007.  
Complementar: 
 
IRINEU, B. A.; RAFAEL, J. C. Heteronormatividade e políticas sociais no Brasil 
contemporâneo: conquistas e desafios para os Centros de Referência em Direitos Humanos 
e Combate a Crimes de Homofobia. Ser Social. Brasília, v.11, n. 24, 2009, p. 34–64.  
 
BAUDRILLARD, J.; NOAILLES E.V. Los exiliados del diálogo: Ilusión y realidad, actualidad y 
destino de la especie. Buenos Aires: Sudamericana, 2006. 
 
BAUMAN, Z. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2005.  
 
BINOCHE, B. Religião privada, opinião pública. In: SANTOS, A. C. (org.). O outro como 
problema: o surgimento da tolerância na modernidade. São Paulo: Alameda, 2010.  
 
BIZERRIL NETO, J. Dilemas classificatórios: fronteiras entre a experiência religiosa e a 
psicopatologia. In: FREITAS, M. H. de; PEREIRA, O. P. (org.). As vozes do silenciado: estudos 
nas fronteiras da antropologia, filosofia e psicologia. Brasília: Editor Universa, 2007.  
 
BORBALAN, J. C. R. (coord.). L’identité: L’individu, Le groupe, La société. Auxerre: Sciences 
Humaines Éditions, 1998. 
 
BURITY, J. A. (org.) Cultura e identidade: perspectivas interdisciplinares. Rio de Janeiro: 
DP&A Editora, 2002. 
 
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2010. 
 
CANGUILHEM, G. O normal e o Patológico. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1996. 
 
CARONE, I.; BENTO. M. A. S. (org.) Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude 
e branqueamento no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
 
DINIZ, D.; SANTOS, W. (org.). Deficiência e discriminação. Brasília: Ed. UnB: Letras Livres, 
2010. 
 
ELSON, D. The differentiation of children’s labour in the capitalist labour market.  
Development and change. Londres e Bervely Hills: SAGE, v. 13, n.4, 1982, p. 479–497. 
 
 



 
 

FALEIROS, V. de P. Cidadania e política. In: LUIZ, D. E. C. (org.). Sociedade civil e democracia. 
São Paulo: Veras Editora, 2010, p.275-303. 
 
FALEIROS, V. de P. Violência contra a pessoa idosa: ocorrências, vítimas e agressores. 
Brasília: Universa, 2007. 
 
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes, 1987. 
 
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996.  
 
FREIRE, J. C. As psicologias na modernidade tardia: o lugar vacante do outro. Psicologia USP, 
São Paulo, v. 12, n. 2, p. 73-93, 2001. 
 
FREITAS, M. H. de; VENTURINHA, N. A expressão do indizível: estudos sobre filosofia e 
psicologia. Brasília: Universa, 2005.  
 
FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 
 
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 9. ed. Rio de Janeiro: JP&A, 2008.  
 
GAULEJAC, V. D. As origens da vergonha. São Paulo: Via Lettera Editora e Livraria, 2006. 
 
GUATARRI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986. 
 
LÉVINAS, E. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis, RJ: Editora Vozes Ltda, 1997. 
 
LIMA, A. F. (org.). Psicologia social crítica: paralaxes do contemporâneo. Porto Alegre: 
Sulina, 2012. 
 
MARIZ, C. L. O demônio e os pentecostais no Brasil. In: BIRMAN, P.; NOVAES, R.; CRESPO, S. 
O mal à Brasileira. Rio de Janeiro: Eduerj, 1997. p. 45-61. 
 
MARX, K. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006. 
 
MORIN. E. Cultura de massas no século XX: O espírito do tempo I: neurose. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1990. 
 
MORIN, E. Cultura de massas no século XX: O espírito do tempo II: necrose. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1986. 
 
NASCIMENTO, A. Genocídio do negro brasileiro. RJ: Paz e Terra, 1978. 
 
PELÚCIO, L. O gênero na carne: sexualidade, corporalidade e pessoa: uma etnografia entre 
travestis paulistas. In: GROSSI, M. P.; SCHWADE, E. (org.). Política e cotidiano: estudos 
antropológicos sobre gênero, família e sexualidade. Florianópolis: Nova Letra, 2006,  p. 189–
216.  
 
PUSSETI, C. et al. (org.) Migrantes e saúde mental: a construção da competência cultural. 
Lisboa: Principia, 2003. 
 
RAMOS, F. P.; NOVO, H. A. Mídia, Violência e Alteridade: um estudo de caso. In: Estudos de 
Psicologia, Natal, v. 8, n.3, p. 491-497, 2003.  



 
 

 
RAMOS, G. Patologia social do “branco” brasileiro. In: RAMOS, G. Introdução crítica à 
sociologia brasileira. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1995, p. 215- 240. 
 
ROTELLI, F.; LEONARDIS, O.; MAURI, D. Desinstitucionalização. São Paulo: Editora Hucitec, 
2001. 
 
ROSE, N. Inventando nossos selfs: psicologia, poder e subjetividade. Petrópolis: Vozes, 
2011. 
 
STOREY, J. Teoria cultural e cultura popular. São Paulo: SESC, 2015. 
 
SANTOS, B. R. Concepções modernas de infância e adolescência. 1996. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Sociais - Antropologia) -  Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 
1996.  
 
SEGATO, R. L.; ALMEIDA, T. M.; PECHINCHA, M. As duas virgens brasileiras: local e global no 
culto mariano. Teoria e Sociedade, Número Especial: Passagem de Milênio e Pluralismo 
Religioso na Sociedade Brasileira, p.76-95, 2003. 
 
SEGATO, R. O Édipo brasileiro: a dupla negação de gênero e raça. Brasília: Departamento de 
Antropologia, UnB, 2006. Série Antropológica 400. 
 
SEGATO, R. Território, soberania e crimes de Segundo Estado: a escritura nos corpos das 
mulheres de Ciudad Juárez. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 13, n. 2, maio./ago. 2005. 
DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-026X200500020004. Disponível em: https://periodico 
s.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X200500020004/7818. Acesso em: 2 set. 
2019. 
 
SLOTERDJIJK, P. No mesmo barco: Ensaio sobre a hiperpolítica. São Paulo: Estação 
Liberdade, 1999. 
 
THOMPSON, K. Prologue. In: THOMPSON, K.. To Be a Man, p. xv – xxi. Los Angeles: Jeremy P. 
Tarcher, Inc. 1991. [Não foi possível localizar os dados da publicação] 
 
THOMPSON, K. Introduction. In: THOMPSON, K.. To Be a Man, p. 3-10. Los Angeles: Jeremy 
P. Tarcher, Inc. 1991. [Não foi possível localizar os dados da publicação] 
 
WOLF, Eric. R. Europe and the people without history. California: University of California 
Press, 1997.  
 
SCHÖPKE, R. Por uma filosofia da diferença: Deleuze, o pensador nômade. São Paulo: 
Edusp, 2004. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Avaliação Psicológica e Saúde Mental 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Ações Terapêuticas 



 
 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Histórico, conceituação, modalidades e aplicações na contemporaneidade. A especificidade 
da avaliação psicológica nos contextos e serviços de saúde mental. Abordagens teóricas, 
métodos e técnicas específicas. Perspectivas teóricas e suas contribuições: sistêmica, 
psicossociológica, psicanalítica e fenomenológica. Concepções e apreciação crítica. 

Bibliografia Básica: 
ANTÚNEZ, A. E. A.; SAFRA, G. Psicologia clínica: da graduação à pós-graduação. São Paulo: 
Atheneu, 2018. 
 
CAMPOS, C. R.; NAKANO, T. C. Avaliação psicológica destinada a populações específicas. 
Campinas, Vetor, 2014. 
 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Avaliação psicológica: diretrizes na regulamentação 
da profissão. Brasília: CFP, 2010. 
 
LINS, M. R. C.; BORSA, J. C. Avaliação psicológica: aspectos teóricos e práticos. Petrópolis: 
Vozes, 2017. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALCHIERI, J. C. Avaliação psicológica: perspectivas e contextos. Campinas: Vetor, 2007.  
 
BONFIM, T. E. Avaliação psicológica e saúde mental: aplicações da psicologia clínica em 
comunidades indígenas. Psicólogo inFormação, São Paulo, v. 15, n. 15, dez. 2011. 
 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Cartilha de avaliação psicológica. Brasília: 
Satepsi/CFP, 2007. 
 

POELMAN, A. M. S. S. Retomando o conceito de psicodiagnóstico: uma proposta de 
definição a partir da relação psicólogo-cliente. 2015. Disponível em 
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Etomando-o-Conceito-De-
Psicodiagn%C3%B3stico-Uma/66711655.html 
 
AUGRAS, M. O ser da compreensão: fenomenologia da situação de psicodiagnóstico. 
Petrópolis: Vozes, 1986. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Diversidade, Inclusão e Processos Psicoeducacionais 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais  

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Sociedade e escola no processo de constituição psicossocial da pessoa.  Fatores de proteção 
e de risco da criança e do adolescente. A relação entre diferentes contextos sociais e 
educacionais e seu impacto no desenvolvimento de crianças e adolescentes.  Políticas 
públicas, inclusão e diversidade: repercussões para o desenvolvimento humano.  

Bibliografia Básica: 

http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Etomando-o-Conceito-De-Psicodiagn%C3%B3stico-Uma/66711655.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Etomando-o-Conceito-De-Psicodiagn%C3%B3stico-Uma/66711655.html


 
 

BARROCO, S.M.S.; LEONARDO, N.S.T.; SILVA, T.S.A. (org.) Educação especial e teoria 
histórico-cultural: em defesa da humanização do homem. Maringá: Eduem, 2012.  
 
DESSEN, M. A.; MACIEL, D. A. A ciência do desenvolvimento humano: tendências atuais e 
perspectivas futuras. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
SOUZA CHAUI, Marilena. Ideologia e educação. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 42, n. 1, 
p. 245-258, jan./mar.,  2016.  
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1981. 
 
VAGNER, A. Desafios psicossociais da família contemporânea: pesquisas e reflexões. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 
 
SHIMAZAKI, E. M.; PACHECO, E. R. (org.). Deficiência e Inclusão Escolar. Maringá: Eduem, 
2012.  
 
Bibliografia Complementar: 
BARROS,  J. M. Diversidade cultural: da proteção à promoção. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2008.  
 
BRONFENBRENNER, U. Bioecologia do desenvolvimento humano: tornando os seres 
humanos mais humanos. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
CORSARO, W. Sociologia da Infância. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
FLEURI, R. M. Políticas da diferença: para além dos estereótipos na prática educacional. 
Educação e Sociedade, Campinas, v. 27, n. 95, p. 495-520, maio/ago., 2006. 
 
KRAMER, S. Infância, cultura contemporânea e educação contra a barbárie. Revista Teias, Rio 
de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 1-14, jul./dez., 2000. 
 
ROGOFF, A. A natureza cultural do desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
MARTÍNEZ, A. M.; TACCA, M. C. V. R. (org.) Possibilidades de aprendizagem:  ações 
pedagógicas para alunos com dificuldades e deficiência. Campinas, São Paulo: Alínea, 2011. 
 
SAVIANI, D. Ciência e educação na sociedade contemporânea: desafios a partir da pedagogia 
histórico-crítica. Revista Faz Ciência, Paraná,  v. 12, n. 16, p. 13-16, jul./dez., 2010. 
 
SILVA, M. V. O. (org.). Psicologia e direitos humanos: subjetividade e exclusão. Brasília: 
Conselho Federal de Psicologia, 2004. 
 
WACHS, T. D.; EVANS, G.W. Chaos and its influence on children's development: an ecological 
perspective. Washington: American Psychological Association, 2010.  

 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Epistemologia  



 
 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Definição de conhecimento: crença, verdade e justificação. Fontes do conhecimento: 
percepção, razão, memória, testemunho. Justificação: inferência, certeza e confiabilidade. 
Ciência e demarcação: confirmação, falsificação, paradigma, programas de pesquisa. 
Realismo e antirrealismo científicos. Delineamento, método e técnicas de pesquisa. 
Procedimentos de elaboração de projeto de dissertação e de tese. 

Bibliografia: 
CRESWELL, J.W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto 
Alegre: Bookman. 2010.  
 
MOSER, Paul K.; MULDER, Dwayne H.; TROUT, J. D.  A teoria do conhecimento:  uma 
introdução temática.  2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
ROSENBERG, Alex. Introdução à filosofia da ciência. 2. ed.  São Paulo: Edições Loyola, 2013. 
 
BELL, J. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciência 
sociais. Porto Alegre: Bookman. E-book. 
 
FRENCH, S. Ciência: conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: ArtMed, 2009. E-book. 
 
FUMERTON, R.  Epistemologia.  Petrópolis: Vozes, 2014. 
 
GRECO, J.; SOSA, E. (org.). Compêndio de epistemologia. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 
2012. 
 
NORRIS, C.  Epistemologia:  conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: ArtMed, 2007. 
 
OLIVA, A. Filosofia da ciência. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
 
OLIVA, A. Teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Epistemologia e Teorias em Psicologia 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Desenvolvimento histórico e especificidade do conhecimento psicológico. A controvérsia 
Natureza X Cultura. Fatores internos X fatores situacionais. A noção moderna de indivíduo e 
de “homem interior” e seus antecedentes. Teorias do sujeito. Epistemologia, matrizes e 
principais sistemas teóricos que norteiam o pensamento psicológico; desdobramentos e 
tendências na contemporaneidade. 

Bibliografia Básica: 



 
 

ARAÚJO, S. F. O projeto de uma psicologia científica em Wilhelm Wundt: uma nova 
interpretação. Juiz de Fora: UFJF, 2010. 
 
FIGUEIREDO, L. C. M. Matrizes do pensamento psicológico. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 
FREITAS, R. H. (org.).  História da psicologia: pesquisa, formação, ensino. Rio de Janeiro: 
Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. 
 
JACO-VILELA, A. M.; FERREIRA, A.; ARRUDA, L.; PORTUGAL, F. T. (org). História da psicologia: 
rumos e percursos. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2013. Coleção Ensino da Psicologia. 
 
DANZIGER, K. Constructing the subject: historical origins of psychological research. 
Cambridge University Press, 2010.  
 
MORIN, E. O desafio da complexidade. In: MORIN, E. Ciência com consciência. 11. ed. Rio de 
janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
 
XAVIER, C. R. A psicologia e o problema mente-corpo: uma nova proposta para a 
imponderável epistemologia da consciência. Porto Alegre: Juruá, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
ARAUJO, S. F.  O eterno retorno do materialismo: padrões recorrentes de explicações 
materialistas dos fenômenos mentais. Revista de Psiquiatria Cliníca, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 
114-9, 2013. 
 
ANDERY, M. A. P. A.; MICHELETTO, M.; SÉRIO, T. M. de A. Z. P. História da psicologia: 
diversidade também de objetos? In: GUEDES, M. C. (Org.). História e historiografia da 
psicologia. São Paulo: EDUC, 1998. 
 
ARENDT, H. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
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Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa em Psicologia 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Objetivos da ciência. Natureza da pesquisa científica. Levantamento bibliográfico, linguagem 
científica e normas técnicas. Tipos e métodos de pesquisa. Características da pesquisa em 
Psicologia. Variáveis, problemas e hipóteses. Relatividade dos conceitos de neutralidade, 
objetividade, validade, replicabilidade, generalização e predição. Relações, interpretações e 
explicações na pesquisa em psicologia. Os componentes de um projeto de pesquisa. 
Planejamento da coleta e análise dos dados. Aspectos éticos da Pesquisa.  

Bibliografia Básica: 
BREAKWELL, G.M.; FIFE-SCHAW, C.; HAMMOND, S.; SMITH, J. A. Métodos de pesquisa em 
psicologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
 
CRESWELL, J.W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto 
Alegre: Bookman. 2010.  
 
KANTOWITZ, B. H. et al. Psicologia experimental: psicologia para compreender a pesquisa 
em psicologia. São Paulo: Thompson Learning Edições, 2006. 
 
Bibliografia Complementar:  
AMERICAN PSYCHOLOGICA ASSOCIATION (APA). Manual de publicação da APA. São Paulo: 
Penso. 6. ed. 2012. 
 
ATKINSON, R. The life story interview. In: GUBUBRIUM, J. F.; HOLSTEIN, J. A. (ed.). Handbook 
of interview research: context & methods. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001. p. 121-160. 
 
BAUER, M.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 
prático. São Paulo: Vozes, 2000. 
 
BICKMAN, L.; ROG, D. J. The SAGE handbook of applied social research methods. London: 
Sage Publications, 2009. 
 
BIRNBAUM, M. H. Human research and data collection via the internet. Annual Review of 
Psychology, v. 55, p. 803-832, feb. 2004. 
 
Bittencourt, A. A. et. al. Sentimento de discriminação em estudantes: prevalência e fatores 
associados. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n.2, p.236-245, mar. 2009. 
 
BOOTH, W. C. et al. A arte da pesquisa. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
BRANDÃO, C. R. Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense. 1987. 
 



 
 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas. 1985. 
 
DEMO, P. A. Pesquisa e informação qualitativa. Campinas: Papirus. 2001. 
 
GONZÁLEZ REY, F. Pesquisa qualitativa e subjetividade. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2005. 
 
GATTI, B. A. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. Brasília: Líber Livro, 
2005. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Editora Atlas, 2006. 
 
GLASER, B. G. The future of grounded theory. Qualitative health research, v.9, n.6, p.836-
845, nov. 1999. 
 
LOPES, R. C. S. et. al. Sentimentos maternos frente ao desenvolvimento da criança aos 12 
meses: convivendo com as novas aquisições infantis. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, 
v. 23, n. 1, p. 5-16, 2007. 
 
MINAYO, M. C. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: 
HUCITEC-ABRASCO, 2000. 
 
PASQUALI, L. Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 
 
PASQUALI, L. Psicometria. Rio de Janeiro: Vozes. 2003 
 
PENSO, M. A.; SUDBRACK, M. F. O. Envolvimento em atos infracionais e com drogas como 
possibilidades de lidar com o papel de filho parental. Psicologia USP, São Paulo, v.15, n.3, 
p.29 – 54, 2004. 
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n.6, p.31-39, 2004. 
 
SANDELOWSKI, M.; BARROSO, J. Reading qualitative studies. International Journal of 
Qualitative Methods. North Carolina, v.1, n.1, p. 74-108, 2002. 
 
SHADISH, W. R. et al. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal 
inference. Boston: Houghton-Mifflin, 2002. 
 
SILVA NETO, N. A. O movimento internacional em prol da reflexão ética. In: SANTOS, E.; 
SILVA NETO, N. A. A ética no uso dos testes psicológicos, na informatização e na pesquisa. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000.  
 
TURATO, E. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: construção teórico-
epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 
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WALKER, D.; MYRICK, F. Grounded theory: an exploration of process and procedure. 
Qualitative Health Research, v.16, n.4, p.547-559, apr. 2006. 
 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação I 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
O Problema de pesquisa. A importância da delimitação teórica e metodológica da pesquisa. 
Revisão da literatura. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 

Curso: Mestrado 

Disciplina: Orientação I 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
O Problema de pesquisa. A importância da delimitação teórica e metodológica da pesquisa. 
Revisão da literatura. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de dissertação e indicações do orientador. 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação II 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
Articulação da questão de pesquisa e revisão da literatura.  Confrontos e perspectivas 
analíticas no campo escolhido. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 



 
 

Curso: Mestrado 

Disciplina: Orientação II 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
Articulação da questão de pesquisa e revisão da literatura.  Confrontos e perspectivas 
analíticas no campo escolhido. Pesquisa de campo e seu planejamento.  Questões éticas no 
projeto de pesquisa.  

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de dissertação e indicações do orientador. 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação III 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
A articulação da questão de pesquisa com a revisão da literatura, seus confrontos e 
perspectivas analíticas no campo escolhido. Delimitação e detalhamento metodológico da 
pesquisa. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 

 

Curso: Mestrado 

Disciplina: Orientação III 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
A questão dos procedimentos metodológicos e seus desafios. Desafios da pesquisa de campo. 
Sistematização, análise crítica e interpretação de dados. Elaboração de manuscritos. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de dissertação e indicações do orientador. 

 



 
 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação IV 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
A articulação da questão de pesquisa com a revisão da literatura, seus confrontos e 
perspectivas analíticas no campo escolhido. Pesquisa de campo e seu planejamento. 
Instrumentos e estratégias para coletar dados de pesquisa.  Questões éticas no projeto de 
pesquisa. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 

Curso: Mestrado 

Disciplina: Orientação IV 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
A questão dos procedimentos metodológicos e seus desafios. A pesquisa de campo. 
Sistematização, análise crítica e interpretação de dados. Elaboração de manuscritos. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de dissertação e indicações do orientador. 

 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação V 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
A questão dos procedimentos metodológicos e seus desafios. A pesquisa de campo. 
Sistematização, análise crítica e interpretação de dados. Elaboração de manuscritos. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 



 
 

Curso: Mestrado 

Disciplina: Orientação V 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Texto científico. Aspectos teóricos, metodológicos e formais do texto. Importância da 
correção linguística. Clareza, coerência e coesão. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de dissertação e indicações do orientador. 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação VI 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
A questão dos procedimentos metodológicos e seus desafios. Sistematização, análise crítica 
e interpretação de dados.  

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 

 

 

Curso: Mestrado 

Disciplina: Orientação VI 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
A questão dos procedimentos metodológicos e seus desafios. Sistematização, análise crítica 
e interpretação de dados.  

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 



 
 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação VII 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 0 

Ementa: 
Redação e finalização da tese: Construção final do texto com rigor científico – teórico, 
metodológico e formal e linguístico – clareza, coerência e coesão. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação VIII 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
A questão dos procedimentos metodológicos e seus desafios. Sistematização, análise crítica 
e interpretação de dados. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 

 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação IX 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Texto científico. Aspectos teóricos, metodológicos e formais do texto. Importância da 
correção linguística. Clareza, coerência e coesão. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 



 
 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Orientação X 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Texto científico. Aspectos teóricos, metodológicos e formais do texto. Importância da 
correção linguística. Clareza, coerência e coesão. 

Bibliografia: 

Definidas individualmente, conforme projeto de tese e indicações do orientador. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Pesquisa em Cultura Contemporânea e Relações Humanas I – P.C.C.R.H.I 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Cultura Contemporânea e Relações Humanas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa. Objetivos, coleta e análise de dados. Publicação 
científica, linguagem científica e normas técnicas. Aspectos éticos da Pesquisa. 

Bibliografia: 

Definida em função do projeto de pesquisa ao qual o aluno está vinculado. 

 

 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Pesquisa em Cultura Contemporânea e Relações Humanas II – P.C.C.R.H.II 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Cultura Contemporânea e Relações Humanas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa. Objetivos, coleta e análise de dados. Publicação 
científica, linguagem científica e normas técnicas. Aspectos éticos da Pesquisa. 

Bibliografia: 

Definida em função do projeto de pesquisa ao qual o aluno está vinculado. 

 



 
 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Pesquisa em Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais  I – 

P.D.H.S.F.E.I 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa. Objetivos, coleta e análise de dados. Publicação 
científica, linguagem científica e normas técnicas. Aspectos éticos da Pesquisa. 

Bibliografia: 

Definida em função do projeto de pesquisa ao qual o aluno está vinculado. 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Pesquisa em Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais  II 

– P.D.H.S.F.E.II 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa. Objetivos, coleta e análise de dados. Publicação 
científica, linguagem científica e normas técnicas. Aspectos éticos da Pesquisa. 

Bibliografia: 

Definida em função do projeto de pesquisa ao qual o aluno está vinculado. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Pesquisa em Saúde Mental e Ações Terapêuticas I – P.S.M.A.T.I 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Ações Terapêuticas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa. Objetivos, coleta e análise de dados. Publicação 
científica, linguagem científica e normas técnicas. Aspectos éticos da Pesquisa. 

Bibliografia: 

Definida em função do projeto de pesquisa ao qual o aluno está vinculado. 

 



 
 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Pesquisa em Saúde Mental e Ações Terapêuticas II – P.S.M.A.T.II 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Ações Terapêuticas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa. Objetivos, coleta e análise de dados. Publicação 
científica, linguagem científica e normas técnicas. Aspectos éticos da Pesquisa. 

Bibliografia: 

Definida em função do projeto de pesquisa ao qual o aluno está vinculado. 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Processos de Saúde e Adoecimento 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Ações Terapêuticas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Concepções de saúde e doença. Questões teóricas e metodológicas sobre a diversidade de 
contexto e de variáveis nas relações entre saúde e doença. Abordagens e estratégias 
psicossociais de promoção, prevenção e reabilitação em saúde. 

Bibliografia Básica 
BENNET, P. E.; MURPH, S. Psychology and health promotion. Buckingham: Open University 
Press, 1997. 
 
RIBEIRO, M. A.; FREITAS, M. H. Psicopatologia, processos de adoecimento e promoção da 
saúde. Brasília: Universa, 2006. 
 
MEDEIROS, P. F.; BERNARDES, A. G.; GUARESHI, N. M. F. O conceito de saúde e suas 
implicações nas práticas psicológicas. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v.21, n.3, 
p.263-269, set./dec. 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Projeto Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 
2001. [Não foi possível localizar o documento no site do Ministério da Saúde] 
 
BUCHER, J. S. N. F. Psicologia da Saúde no contexto da saúde pública: uma complexidade 
crescente. In: YAMAMOTO, O.; GOUVEIA, V. (org.). Construindo a psicologia brasileira. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2003, p. 213-239. 
 
CONTINI, M. L. J. O psicólogo e a promoção da saúde na educação. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2001. 
 
CAPITÃO, C. G.; SCORTEGAGNA, S. A.; BAPTISTA, M. N. A importância da avaliação 
psicológica na saúde. Avaliação Psicológica, Porto Alegre, v.4, n.1, p.75-82, jun. 2005. 
 



 
 

PARREIRA, C. M. S. F. Contribuições da psicologia para a constituição de novos campos de 
saberes e de práticas em promoção da saúde. 2003. Tese (Doutorado em Psicologia). 
Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2003. 
 
SPINK, M. J. P. A construção social do saber sobre saúde e doença: uma perspectiva 
psicossocial. Saúde e Sociedade, São Paulo, v.1, n.2, p. 125-139, 1992. 

 

Curso: Doutorado 

Disciplina: Seminários Avançados de Pesquisa 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Tronco Comum 

Tipo Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Discussão contemporânea sobre epistemologias e metodologias de pesquisa em 
Psicologia. Triangulação metodológica. Relação entre teorias e empiria, análise e síntese na 
elaboração da tese. Tecnologias da informação no processo de investigação e sistematização 
da pesquisa. Organização da tese: a coerência, a arte, a ética e a estética. 

Bibliografia: 

Definidas, semestralmente, a partir dos problemas e métodos de pesquisa dos projetos dos 

alunos matriculados na disciplina. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Saúde Mental e Cultura 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Ações Terapêuticas  

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
A noção de saúde mental: emergência do termo e suas vicissitudes histórico-conceituais. 
Concepções contemporâneas e sua aplicabilidade. As relações entre saúde mental e cultura: 
contribuições da filosofia, sociologia, antropologia e psicologia. Implicações da leitura 
interdisciplinar. Perspectivas teóricas e suas contribuições: psicossociologia, psicanálise, 
fenomenologia. 

Bibliografia Básica: 
AMARANTE, P.; FREITAS, F.; NABUCO, E.; PANDE, M. N. R. Da diversidade da loucura à 
identidade da cultura: o movimento social cultural no campo da reforma psiquiátrica. 
Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 125-132, jan./jun. 2012. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde Mental. Cadernos Humaniza SUS, v. 5. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: http://www.redehumanizasus.net/sites/ 
default/files/itens-do-acervo/files/saude_mental_volume_5.pdf Acesso em: 3 set. 2019. 
 
FERNANDO, S. Mental health: race and culture. London: Palgrave MacMillan. 2010 



 
 

 
FERNANDO, D. Mental health worldwide: culture, globalization and development. London: 
Palgrave Macmillan UK. 
 
SILVA et al. A propósito da diversidade, cultura e saúde mental: novas dimensões para a 
compreensão da loucura. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, Paraíba, v. 16, n. 3, p. 
435-438, 2012.  
 
Bibliografia Complementar:  
LIMA, A. A.; HOLANDA, A. F. História da psiquiatria no Brasil: uma revisão da produção 
historiográfica (2004-2009). Estudos e Pesquisa em Psicologia, Rio de Janeiro, v.10, n.2, p. 
572-595, ago. 2010. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/epp/v10n2/v10n2a17 
.pdf. Acesso em: 3 set. 2019. 
 
FREITAS, M. H.; VILELA, P. R. Leitura fenomenológica da religiosidade: implicações para o 
psicodiagnóstico e para a práxis clínica psicológica. Phenomenological Studies: revista da 
abordagem gestáltica, Goiânia, v.  23, n. 1, p. 95-107, abr. 2017. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-68672017000100011. 
Acesso em: 3 set. 2019. 
 
SANTINHO, C. A importância da competência cultural no atendimento de saúde a refugiados 
e requerentes de asilo. Forum Sociológico,  Lisboa, n. 22, p. 73-81, 2012. DOI: 
10.4000/sociologico.594 . Disponível em: https://journals.openedition.org/sociologico 
/594. Acesso em: 3 set. 2019.  
 
A HISTÓRIA da Psicopatologia no Brasil. Benilton Bezerra Júnior. [S.l], 2014. 1 vídeo ( 1:45 
min). Disponível em: https://vimeo.com/90435800. Acesso em: 3 set. 2019. 
 
VIAPIANA, V. N.; GOMES, R. M.; ALBUQUERQUE, G. S. C. Adoecimento psíquico na sociedade 
contemporânea: notas conceituais da teoria da determinação social do processo saúde 
doença. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 42, n. especial 4, p. 175-186, Dez. 2018. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Teoria Sistêmica e o Estudo da Família 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais  

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Bases epistemológicas do pensamento sistêmico. Histórico e principais conceitos que 
fundamentam a abordagem sistêmica. O contexto do surgimento da Terapia Conjugal e 
Familiar no Brasil e no mundo. Principais teorias no estudo das famílias. A dinâmica de 
funcionamento das famílias e suas diversas configurações. A terapia familiar e sua 
importância no estudo e compreensão das famílias. A pesquisa com casais e famílias. 

Bibliografia Básica: 
BERTALANFFY, l. Teoria geral dos sistemas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1976.  
 
ELKAIM, M. Panorama das terapias familiares. São Paulo: Summus, 1998. v. 1, v.2. 
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MACEDO, R. M. S. Terapia familiar no Brasil na última década. São Paulo: Editora Roca, 2008. 
 
NICHOLS, M.P.; SCHWARTZ, R. C. Terapia familiar:  conceitos e métodos. Porto Alegre: 
ArTmed,  2007. 
 
VASCONCELLOS, M. J. E. Terapia familiar sistêmica: bases cibernéticas. São Paulo: PSY, 2002 
 
Bibliografia Complementar:  
 BOSZORMENYI-NAGY; SPARK, G. G.  Lealtades invisibles: reciprocidade em terapia familiar 
intergeneracional. 2 ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2012. 
 
CARTER, B. et al. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a terapia familiar. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 
 
COSTA,  L. F. A perspectiva sistêmica para a clínica da família. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 
Brasília, v. 26, n. especial, p. 95-104, 2010. 
 
MIERMONT, J. Dicionário de terapias familiares: teorias e práticas. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994. 
 
MINUCHIN, S.; LEE, W-Y; SIMON, G.M. Dominando a terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 
 
MINUCHIN, S.; NICHOLS, M. P.; LEE, W-Y. Famílias e casais: do sintoma ao sistema. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 
 
WALSH, F. Processos normativos da família: diversidade e complexidade. Porto Alegre: 
Artmed, 2016. 
 
WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H.; JACKSON, D. D. Pragmática da comunicação humana. São 
Paulo: Cultrix. 1973. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Tópicos Especiais em Cultura Contemporânea e Relações Humanas I – T.E.C.C.R.H.I 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Cultura Contemporânea e Relações Humanas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Programa variável, abrangendo questões nesta área temática, envolvendo a análise crítica de 
textos pré-selecionados que contemplem artigos científicos e livros publicados sobre a área 
temática abordada na disciplina. 

Bibliografia: 

A ser definida semestralmente a partir da proposta específica de programa da disciplina. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 



 
 

Disciplina: Tópicos Especiais em Cultura Contemporânea e Relações Humanas II – 

T.E.C.C.R.H.II 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Cultura Contemporânea e Relações Humanas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Programa variável, abrangendo questões nesta área temática, envolvendo a análise crítica de 
textos pré-selecionados que contemplem artigos científicos e livros publicados sobre a área 
temática abordada na disciplina. 

Bibliografia: 

A ser definida semestralmente a partir da proposta específica de programa da disciplina. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Tópicos Especiais em Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e 

Educacionais I - T.E.D.H.S.F.E. I 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Programa variável, abrangendo questões nesta área temática, envolvendo a análise crítica de 
textos pré-selecionados que contemplem artigos científicos e livros publicados sobre a área 
temática abordada na disciplina. 

Bibliografia: 

A ser definida semestralmente a partir da proposta específica de programa da disciplina. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Tópicos Especiais em Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e 

Educacionais II - T.E.D.H.S.F.E.  II 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Programa variável, abrangendo questões nesta área temática, envolvendo a análise crítica de 
textos pré-selecionados que contemplem artigos científicos e livros publicados sobre a área 
temática abordada na disciplina. 

Bibliografia: 

A ser definida semestralmente a partir da proposta específica de programa da disciplina. 



 
 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Tópicos Especiais em Saúde Mental e Ações Terapêuticas I – T.E.S.M.A.T.I 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Ações Terapêuticas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Programa variável, abrangendo questões nesta área temática, envolvendo a análise crítica de 
textos pré-selecionados que contemplem artigos científicos e livros publicados sobre a área 
temática abordada na disciplina. 

Bibliografia: 

A ser definida semestralmente a partir da proposta específica de programa da disciplina. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Tópicos Especiais em Saúde Mental e Ações Terapêuticas II – T.E.S.M.A.T.II 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Ações Terapêuticas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Programa variável, abrangendo questões nesta área temática, envolvendo a análise crítica de 
textos pré-selecionados que contemplem artigos científicos e livros publicados sobre a área 
temática abordada na disciplina. 

Bibliografia: 

A ser definida semestralmente a partir da proposta específica de programa da disciplina. 

 

Curso: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Trabalho e Saúde 

Área de Concentração: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano 

Linha de Pesquisa: Cultura Contemporânea e Relações Humanas 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
O trabalho no capitalismo contemporâneo. Centralidade do trabalho e processos de 
subjetivação. Relações entre organização, condições de trabalho e saúde do trabalhador na 
abordagem da psicodinâmica do trabalho. Saúde mental e trabalho. Saúde, gênero e trabalho. 
Processo saúde-doença e processo de trabalho. Resistências psicossociais dos trabalhadores 
frente às adversidades do trabalhar. 

Bibliografia Básica: 



 
 

ALVES, G. Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo 
manipulatório. São Paulo: Boitempo, 2011. 
 
ANTUNES. R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 5. 
ed. São Paulo: Boitempo, 2001.  
 
BIRMAN, J. Arquivos do mal-estar e da resistência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2006. 
 
DEJOURS, C. Psicopatología del trabajo - psicodinámica del trabajo. Laboreal, Porto, v. 7, n. 
1, p. 13-16, 2011. Disponível em: http://web-b-ebscohost.ez97.periodicos.capes.gov.br 
/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=c761647a-62d0-4cfd-a9da-2517483edf85%40pdc-
v-sessmgr03. Acesso em: 3 set. 2019. 
 
DEJOURS, C. Trabalho vivo: sexualidade e emancipação. Brasília: Paralelo 15, 2012. 
 
FALEIROS, V. de P.; TREVISAN, M.; BONTORIN, M. Dialética e poética do cuidado em saúde 
mental. Gestão em saúde, UnB, 2016. No prelo. [Documento não localizado na página da 
revista. Verificar volume e número] 
 
FREITAS, L. G.; LIMA, S. C. C.; ANTONIO, C. A. Análise psicodinâmica do atendimento de 
vítimas de assédio moral no trabalho. In: MENDES, A. M. (org.). Violência no trabalho: 
perspectivas da psicodinâmica, da ergonomia e da sociologia clínica. São Paulo: Mackenzie, 
2010. p. 123-137. 
 
MENDES, A.M, (org.). Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e pesquisa. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2007. [Repetida.] 
 
LHUILIER, Dominique. Introdução à psicossociologia do trabalho. Cadernos de Psicologia 
Social do Trabalho. São Paulo, v.17, n. especial,  p. 5-20, jun. 2014. DOI: 10.11606/issn.198 
1-0490.v17ispe1p5-19. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_ 
arttext&pid=S1516-37172014000100003. Acesso em: 3 set. 2019. 
 
MENDES, A. M.; ARAÚJO, L. K. R. Clínica da psicodinâmica do trabalho: o sujeito em ação. 
Curitiba: Juruá, 2012.  
 
VIEIRA, F. O.; MENDES, A. M.; MERLO, A. R. C. (org.) Dicionário crítico de gestão e 
psicodinâmica do trabalho. Curitiba: Juruá, 2013.  
 
Bibliografia Complementar: 
ALBORNOZ, S. O que é trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1986.  
 
ANTUNES, R. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo 
do trabalho. Campinas: Cortez, 1988. 
 
ANTUNES, R.;  ALVES, G. As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do 
capital. Educação & Sociedade, Campinas v.25, n.87, p. 335-351, maio/ago. 2004.  
 
ALVES. G. Dimensões da reestruturação produtiva: ensaios de sociologia do trabalho. 
Editora Práxis, 2007. 
 



 
 

ALVES. G. Trabalho, subjetividade e capitalismo manipulatório: novo metabolismo social do 
trabalho e a precarização do homem que trabalha. Rede de Estudos do Trabalho. Marília, a. 
v, n. 8, 2011.  
 
CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (org.).  Dicionário de tecnologia e trabalho. Porto Alegre: Ed. 
da UFRGS, 2006. 
 
BORSOI, I. C. F.  Da relação entre trabalho e saúde à relação entre trabalho e saúde mental. 
Psicologia & Sociedade. v. 19, n. especial, p. 103-111, 2007. 
 
BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. 
Rio de Janeiro: LTC, 1982.  
 
CARMO, P. S. A ideologia do trabalho. São Paulo: Moderna, 1992. 
 
DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E.; JAYET, C. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola 
dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: 
Cortez, 1992.  
 
DEJOURS, C. O trabalho como enigma. In: LANCMAN, S.; SZNELWAR, L. (org). Christophe 
Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Fiocruz: Paralelo 15, 
2005. p. 127-140. 
 
DEJOURS, C. Novas formas de servidão e de suicídio. In: MENDES, A. M. (org.). Trabalho e 
saúde: o sujeito entre emancipação e servidão. Curitiba: Juruá, 2008. p. 26-39. 
 
DEJOURS, C. Conferências brasileiras: identidade, reconhecimento e transgressão no 
trabalho. São Paulo: Fundap: EAESP/FGV, 1999. 
  
DEJOURS, C. O fator humano. São Paulo: FGV, 1999. 
 
DEJOURS, C. A banalização da injustiça social. São Paulo: FGV, 1999. 
 
FERREIRA, M. C; ARAÚJO, J. N. G.; ALMEIDA, C. P.; MENDES, A. M. (Org.). Dominação e 
resistência no contexto trabalho-saúde. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
2011. [Repetida.] 
 
FREITAS, L. G. Processo de Saúde-Adoecimento no Trabalho dos Professores em Ambiente 
Virtual. 2006. Tese (Doutorado em Psicologia), Programa de Pós-Graduação - Universidade 
de Brasília, Brasília, 2006.  
 
Freitas, L. G. O processo de saúde e adoecimento dos professores que atuam em ambiente 
virtual. In: MENDES, A.M.B. Psicodinâmica do Trabalho: teoria, métodos e pesquisas. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2007, p. 155-178. [Referência repetida da anterior] 
 
FREITAS, L. G. Assujeitamentos nas organizações: qual espaço pra a mobilização subjetiva? 
In: FERREIRA, M. C; ARAÚJO, J. N. G.; ALMEIDA, C. P.; MENDES, A. M. (org.). Dominação e 
resistência no contexto trabalho-saúde. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
2011. [Referência repetida] 
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MENDES, A. M. Diálogos em Psicodinâmica do trabalho. Brasília: Paralelo 15, 2007. 
 
MENDES. A. M. (org.). Violência no trabalho: perspectivas da psicodinâmica, da ergonomia 
e da sociologia clínica. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010. 
 
MENDES, A. M.; ARAÚJO, L. K. R. Clínica psicodinâmica do trabalho: práticas brasileiras. 
Brasília: ExLibris, 2011.  
 
MENDES, A. M.; ARAÚJO, L. K. R. Clínica psicodinâmica do trabalho: o sujeito em ação. 
Curitiba: Juruá Editora, 2012. 
 
MERLO, A. R. C.;  MENDES, A. M.. Perspectivas do uso da psicodinâmica do trabalho no 
Brasil: teoria, pesquisa e ação. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho. São Paulo,  v. 12, 
n.2, p. 141-156, 2009. 
 
PINTO, G. A. A organização do trabalho no século XX: taylorismo, fordismo e toyotismo. São 
Paulo: Expressão Popular, 2007. 
 
SENNETT, R. A corrosão do caráter. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
 
SILVA, F. H. E; FREITAS, L. G. Organização do trabalho, prazer-sofrimento e estratégias de 
mediação no trabalho de programadores de faculdade via internet. In: MENDES, A. M; 
MERLO, A. R. C.; MORRONE, C. F.; FACAS, E. P. (org.). Psicodinâmica e clínica do trabalho: 
temas, interfaces e casos brasileiros. Curitiba: Editora Juruá, 2010. 

 

2.2.3 Atividades realizadas no Programa 

Os alunos de pós-graduação em psicologia têm, ao longo do curso, a oportunidade de 

se envolverem em atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de serem regularmente 

orientados na elaboração de suas dissertações ou teses.  

As atividades de ensino se constituem nas disciplinas que estes devem cursar ao longo 

da formação.   

No que se refere às atividades de pesquisa, o aluno, tanto de mestrado quanto de 

doutorado, tem a oportunidade de participar de grupos de pesquisa com temáticas relacionadas 

ou não ao seu projeto. A inserção em grupos de pesquisa se dá de diferentes formas: por meio 

da disciplina de Domínio Específico denominada Pesquisa I e II, na qual, necessariamente, o 

aluno participará de um projeto coordenado por seu orientador ou por outro docente indicado 

por este, que não se sobreponha ao seu próprio projeto de dissertação/tese; por meio da 

vinculação de seu projeto de dissertação ou tese a um projeto maior de pesquisa. 

Quanto às atividades de extensão, dada a natureza extensionista de muitos dos projetos 

de pesquisa desenvolvidos no programa, o aluno terá a oportunidade de atuar em diferentes 



 
 

contextos enquanto investiga aspectos relevantes destes. Além disso, na medida em que um 

dos objetivos da pós-graduação é a formação de docentes em nível superior, a atividade de 

Estágio Docência se destaca como atividade de extensão. 

2.2.4 Trabalhos finais, dissertações e teses 

Para que o aluno de Mestrado seja autorizado a defender sua dissertação, ele deverá 

ter submetido manuscrito de artigo científico, derivado de sua dissertação, para publicação em 

periódico científico referido pelo Qualis, cuja qualificação seja igual ou superior a B3. 

Para que o aluno de Doutorado seja autorizado a defender sua Tese, ele deverá ter um 

artigo científico, produzido durante o período do doutoramento, aceito para publicação e um 

segundo artigo submetido, também derivado da pesquisa da Tese, ambos em periódico referido 

pelo Qualis com classificação igual ou superior a B2.  

No tocante ao mestrado acadêmico, até o final do seu primeiro ano o (a) aluno (a) 

regular deverá realizar o Exame de Qualificação do projeto de pesquisa a ser desenvolvido como 

Dissertação de Mestrado, em conformidade com a área de concentração e linha de pesquisa a 

que é vinculado e em conformidade com o que ficou estabelecido com seu(sua) orientador(a). 

Até o final do seu segundo ano no Programa, o (a) aluno (a) regular deverá ter defendido sua 

dissertação de mestrado, em conformidade com o projeto previamente aprovado em Exame de 

Qualificação.  

Com relação do doutorado, o (a) aluno (a) deste curso terá até o final do segundo ano 

para realizar o Exame de Qualificação do Projeto de Tese. E até o final do quarto ano para 

defender o trabalho final, intitulado Tese de Doutorado também em conformidade com o 

projeto anteriormente aprovado no Exame de Qualificação, a área de concentração e linha de 

pesquisa a que é vinculado e com o que foi estabelecido com o seu (sua) orientador (a).  

Na data e horário previamente estipulados para o Exame de Qualificação/Defesa de 

Dissertação/Tese, o (a) mestrando/o (a) doutorando deverá fazê-lo oralmente, perante a 

Comissão Examinadora, sendo facultativo o uso de recursos audiovisuais. O tempo de 

apresentação/defesa do (a) projeto/dissertação pelo (a) mestrando (a) à Comissão será de 20 a 

30 minutos, sendo arguido em tempo equivalente por cada examinador (a). Após a arguição de 

cada examinador (a) será dado ao (à) mestrando (a) o mesmo tempo de resposta para sua 

defesa. O tempo de apresentação/defesa do (a) projeto/tese pelo (a) doutorando (a) à Comissão 

será de 30 a 40 minutos, sendo arguido em tempo equivalente por cada examinador (a). Após a 



 
 

arguição de cada examinador (a) será dado ao (à) doutorando (a) o mesmo tempo de resposta 

para sua defesa.  

A Comissão Examinadora do Exame de Qualificação/Defesa de Dissertação deverá ser 

composta pelo (a) orientador (a), como presidente, e por mais dois membros efetivos (ao menos 

um (a) deles (as) deve apresentar uma titulação na área de Psicologia) e um suplente, 

previamente aprovados pela coordenação do programa. Tratando-se da Defesa da dissertação, 

pelo menos um (a) dos três membros efetivos deve ser oriundo (a) de outra instituição.  

A Comissão Examinadora do Exame de Qualificação da Defesa de Tese será composta 

por cinco (5) membros (orientador e quatro (4) membros efetivos). Dentre os quatro membros 

efetivos, pelo menos dois (2) devem possuir titulação de graduação em Psicologia, dois devem 

ser externos à UCB e pelo menos um deve ser vinculado ao programa. 

O (A) aluno(a) de Mestrado e Doutorado que obtiver o resultado “Aprovado” na ata de 

defesa de sua dissertação ou tese deve entregar, na Secretaria do Programa, a versão definitiva 

de sua tese em formato digital (pdf) juntamente com o  termo de acessibilidade/confiabilidade 

assinado, conforme legislação vigente, acompanhado do aval de seu orientador, dentro do prazo 

de trinta (30) dias a partir da data da defesa. Conforme Portaria no. 013, de 15 de fevereiro de 

2006, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior – CAPES, “os programas 

de Mestrado e Doutorado deverão instalar e manter arquivos digitais acessíveis ao público por 

meio da Internet para divulgação das dissertações e teses de final de curso”.  

A prorrogação do prazo para o Exame de Qualificação de Dissertação ou de Tese poderá 

ocorrer, eventualmente, em virtude de trancamentos, licenças, problemas de saúde ou outras 

razões devidamente justificadas, por um período máximo de seis meses. No caso de prorrogação 

de Defesa de Dissertação ou de Tese, poderá ocorrer em prazo que não ultrapasse o limite 

estabelecido pelo artigo 30 do Regulamento Geral da PRPGP, e deverá ser solicitada 

formalmente pelo (a) aluno (a) à Secretaria da PRPGP, com a devida anuência do (a) orientador 

(a) e, quando houver, do (a) coorientador (a). 

2.3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.3.1 Autoavaliação institucional e do Programa 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde a década de 90. Ao longo de todo este 

tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias ao processo e cuidando da relação com a 

comunidade para que melhor subsidiem suas decisões estratégicas. 



 
 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) publicada em 2004, 

as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A Comissão Própria de Avaliação, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 

2004, é formada por3 representantes do corpo docente, 2 do corpo discente, 3 do corpo técnico-

administrativo e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 

A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados semestralmente. 

Os instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao ensino (englobando 

infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois modelos, um para o 

docente e outro para o discente. 

Os instrumentos vêm sendo melhorados ao longo do tempo e do desenvolvimento dos 

trabalhos, com reuniões da CPA e outros eventos relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e periodicidade 

abaixo: 

• Instrumentos “Terceirizados” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

• Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica visando à 

participação de todos. 

No que tange à avaliação interna específica do Programa, é adotado um sistema de 

avaliação continuada junto aos discentes, adaptado do modelo de avaliação CIPP 

(Context, Input, Process, and Product Evaluations), desenvolvido e atualizado por 

Stufflebeam (Stufflebeam, D. L. (2002-a). CIPP evaluation model checklist. Available: 

Western Michigan University Evaluation Center Web site: 

www.wmich.edu/evalctr/checklists). A avaliação consiste no levantamento das 

características de entrada dos alunos e a avaliação de reação às atividades do curso por 

meio de questionários, que são aplicados anualmente, visando construção de uma série 

histórica e o respectivo aperfeiçoamento da formação a partir deste acompanhamento. 

Os dados históricos desta avaliação indica, em geral, satisfação com as disciplinas 

cursadas, professores e infra-estrutura. Em relação ao professor foram destacadas a 

segurança na transmissão dos conteúdos, postura ética e clareza na transmissão dos 



 
 

objetivos da disciplina. Os resultados deste questionário subsidiam melhoras e decisões 

acadêmico-administrativas no âmbito do Programa.  

No que se refere à avaliação externa realizada pela CAPES, durante os dois primeiros triênios, 

quando estava instituído apenas o programa em nível de mestrado, obteve-se a nota 3 na 

avaliação da CAPES.  Nos três últimos triênios o programa obteve nota 4 e recebeu por parte 

dos avaliadores sugestões para seu processo de aprimoramento. Durante este período, a cada 

triênio, a proposta do Programa seguiu aperfeiçoando-se em consequência das reflexões e 

vivência de sua equipe, como também das orientações recebidas da Coordenação da Área, além 

dos diálogos com demais coordenadores de pós-graduação em psicologia e dos integrantes da 

ANPEPP. Como parte do processo natural de amadurecimento e consolidação do programa, com 

a formação dos primeiros doutores e de grande investimento em processos de 

internacionalização, obteve-se, na última avaliação quadrienal (2013-2016) nota 5, atribuída, de 

acordo com o relatório quadrienal de Capes (2017), apenas a programas “de excelência no país, 

mas com um nível de internacionalização ainda em processo de consolidação”.  

 

2.3.2 Avaliação da aprendizagem 

A avaliação do aproveitamento do estudante é feita pela participação em todas as 

atividades do Programa. A frequência é obrigatória e o mínimo exigido para a aprovação é de 

75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para cada componente curricular. Em 

consonância com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, o 

desempenho do aluno nas disciplinas é avaliado quantitativa e qualitativamente, por meio 

prova e/ou atividades diversificadas, sendo que, do total da avaliação, no mínimo 25% diz 

respeito a atividades supervisionadas a serem acompanhadas e registradas no ambiente virtual 

de aprendizagem - AVA. Tal processo avaliativo deve ser claramente identificado no plano de 

ensino, descrevendo os procedimentos, critérios e ponderação. Os resultados do 

aproveitamento do aluno nas atividades avaliativas são expressos sob a forma de notas 

conforme Regimento Geral da UCB, sendo exigida nota mínima sete para aprovação nas 

disciplinas, incluindo elaboração de projeto, dissertação e tese. Corresponde a 01 (um) crédito 

o cumprimento integral de no mínimo 15 (quinze) horas de atividades curriculares no Programa. 

Adicionalmente, os estudantes tanto em nível de mestrado quanto doutorado, deverão 

defender seus projetos e dissertações e teses em banca pública, composta por pesquisadores 

do programa e, necessariamente, de outras instituições de ensino superior. 



 
 

3. CORPO SOCIAL  

3.1 CORPO DISCENTE  

3.1.1 Formas de acesso  

O ingresso no programa de pós-graduação stricto sensu em Psicologia, tanto em nível 

de mestrado quanto de doutorado, se dá por meio de aprovação em exame de seleção. Podem 

participar do processo seletivo portadores (as) de diploma de nível superior de graduação em 

Psicologia ou em áreas afins, para o nível de Mestrado, e, para o nível de Doutorado, portadores 

de título de Mestre em Psicologia ou em áreas afins. O processo seletivo se dá em quatro etapas: 

Análise de currículo e plano de trabalho (para o mestrado) ou projeto de pesquisa (para o 

doutorado); prova escrita de psicologia; prova escrita de proficiência em uma (mestrado) ou 

duas línguas (doutorado) estrangeiras e entrevista. Todas as etapas são eliminatórias, exceto a 

prova de língua estrangeira que tem caráter classificatório.  

Admite-se, ainda, a transferência de alunos provenientes de outros programas de pós-

graduação stricto sensu e, na condição de alunos (as) especiais, portadores (as) de diploma em 

graduação em Psicologia ou em outras áreas do conhecimento, respeitada a existência de vagas 

e a autorização prévia pelo (a) coordenador do programa. As formas de ingresso não 

contempladas em edital próprio de seleção estão previstas e detalhadamente descritas no 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação Stricto Senso em Psicologia. 

3.1.2 Apoio e atenção ao discente 

O programa conta, periodicamente, com auxílios CAPES/PROSUC e FAP-DF em nível de 

mestrado e doutorado. Tais auxílios são de duas modalidades: bolsa, na qual o aluno tem isenção 

integral de pagamento de mensalidade e ainda recebe um valor em dinheiro para auxílio aos 

estudos e taxa escolar, na qual o aluno recebe valor em dinheiro, a ser repassado para a 

Universidade, correspondente a abatimento no valor da mensalidade. A divulgação das bolsas e 

das condições de participação ocorre por meio de Editais elaborados pela Comissão de Bolsas, 

os quais estabeleceram os critérios para concessão, respeitando-se as portarias e resoluções dos 

órgãos de fomento, e exigências específicas do Programa, dentre elas: rendimento acadêmico, 

rendimentos percebidos pelo candidato, bom andamento do projeto de tese/dissertação, boa 

avaliação do orientador e produção científica. 



 
 

Outras duas modalidades de bolsa com as quais o programa tem sido contemplado são 

do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior e do Programa Nacional de Pós Doutorado 

(PNPD). 

3.1.3 Acompanhamento de egressos  

O acompanhamento dos egressos, realizado principalmente por meio da análise dos 

currículos Lattes dos ex-alunos, tem evidenciado a inserção destes em diferentes espaços de 

atuação profissional, tais como Instituições de Ensino Superior no Distrito Federal e em outros 

estados (Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo), Órgãos Públicos 

(Secretaria de Estado de Educação do DF, Secretaria de Estado de Saúde do DF; Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania SEJUS, Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e Transferência de Renda SEDEST, Secretaria de Estado de 

Transparência e Controle do DF, CODEPLAN), instituições de saúde, dentre outros.  

Nestes espaços, estes profissionais têm desempenhado atividades de diferentes 

naturezas como: docência em nível de graduação e Pós-Graduação Lato Sensu; coordenação ou 

assessoria em cursos de Psicologia ou Pedagogia; diretoria de programas sociais em atividades 

de extensão vinculadas a Instituições de Ensino Superior; coordenação de comissões de 

avaliação; editoração de revistas científicas; membros de comitês de ética; psicólogos, 

pedagogos e enfermeiros que compõem equipes multidisciplinares de apoio a dependentes 

químicos, a alunos com altas habilidades e/ou a alunos com dificuldades de aprendizagem; 

analistas de recursos humanos; consultoria na área de gestão de pessoas e/ou de 

desenvolvimento gerencial e processos; dentre outros. Tal cenário reflete, portanto, a inserção 

dos egressos do Programa no mercado de trabalho bem como a qualidade da formação de 

pesquisadores e acadêmicos, evidenciando o alcance das competências elencadas no perfil do 

egresso. 

3.1.4 Produção Intelectual Discente 

A produção discente qualificada, independente ou em coautoria com os docentes, é 

exigida pelo programa como componente obrigatório para a integralização do currículo tanto a 

nível de mestrado quanto de doutorado. Tal exigência visa cumprir com o propósito da atividade 

de pesquisa, inerente à pós-graduação, de não só produzir conhecimento para a área, mas 

também torná-lo público. Neste sentido, o aluno de mestrado deverá submeter manuscrito de 

artigo científico, derivado de sua dissertação, em periódico científico com classificação Qualis 

igual ou superior a B3. O aluno de doutorado, além de submeter artigo para publicação, deverá, 

também, ter um segundo artigo aceito para publicação, ambos devem ser derivados da pesquisa 



 
 

da Tese e em periódicos referidos pelo Qualis com classificação igual ou superior a B2. São 

aceitas também, em nível de doutorado, a publicação de livros ou capítulos, com classificação 

equivalente a B2. Adicionalmente, a produção adicional do aluno poderá ser computada como 

atividade completar. 

3.1.5 Registro acadêmico 

A comunidade acadêmica, para acesso aos registros acadêmicos, está organizada em 

grupos/perfis, identificados por código de acesso único (RA/ID).  

Os estudantes possuem acesso exclusivamente via Portal do Estudante, para informações 

relativas à sua Vida Acadêmica (Histórico Escolar, Declarações, Renovação de Matrícula, Dados 

Cadastrais etc.). Fisicamente, a documentação do estudante está arquivada em pastas 

suspensas, ordenadas cronologicamente pelo “Registro Acadêmico do Estudante” (RAA) 

regularmente matriculado ou ainda vinculado ao Curso. A Documentação dos Estudantes 

Formados, Desligados e ou Cancelados, estão armazenadas em envelopes numerados e caixas 

do tipo “Box”. O acesso a este acervo é restrito. 

Os professores contam com os recursos do Portal Institucional para o relacionamento com as 

suas turmas durante o período letivo. Pelo Portal é possível registrar a frequência, lançar os 

resultados finais, entrar em contato com a turma e enviar material de apoio ao ensino.  

Os gestores (Diretores/Coordenadores) acessam o sistema e possuem permissões para consulta 

à Base podendo participar do Processo de Renovação de Matrícula, realizando inclusão/exclusão 

de Disciplinas.  

Funcionários administrativos lotados nas coordenações de cursos ou áreas estratégicas da 

Instituição também têm acesso às ferramentas, conforme perfil, para consulta de dados 

acadêmicos ou financeiros. 

 

3.1.6 Políticas de inclusão e de acessibilidade 

Segundo a legislação brasileira, o termo acessibilidade é definido como “possibilidade e 

condição de alcance para utilização, como segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunicação, por pessoa com deficiência” (BRASIL, 1994). 



 
 

A partir dessa definição, pode-se considerar que um espaço construído, quando 

acessível a todos, é capaz de oferecer oportunidades igualitárias a seus usuários. Sabe-se que a 

dificuldade de acesso não se restringe apenas aos usuários de cadeira de rodas, pessoas com 

deficiência auditiva, visual ou intelectual, mas também àqueles que possuem mobilidade 

reduzida temporária, gerada por fatores como idade, gravidez e lactantes.  

Semestralmente, o Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) verifica a condição de 

acessibilidade dos espaços de uso e passagens de áreas livres dos campi da UCB, seguindo 

orientações das normas de acessibilidade NBR 90/50. Isso contribui para que os setores 

específicos da Prefeitura do Campus façam a manutenção adequada das rotas de passagens da 

pessoa com deficiência física, por exemplo, ou para a verificação e ajuste de qualquer barreira 

nas edificações e mobiliário.  

A Universidade Católica de Brasília atende aos critérios de acessibilidade especificados 

na Portaria Federal Nº 3.284/2003 e do Decreto 6581/08 possibilitando ao estudante, 

colaborador e público com deficiência, autonomia nos espaços de aprendizagem, de 

atendimento ao público e nas demais áreas do espaço acadêmico. 

Em atendimento a essa demanda por inclusão e permanência de seus estudantes na educação 

superior, a UCB oferece inúmeras ações, criando as condições para que todos usufruam em 

plenitude de todas as oportunidades de aprendizagem e formação. Os “Referenciais de 

Acessibilidade para a Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior” (BRASIL, 2013, p. 36-39) apresentam um quadro síntese com o espectro 

de acessibilidade, sua definição e prática/exemplos relacionados às IES, o qual reproduzimos 

abaixo, indicando as ações realizadas institucionalmente para atender aos requisitos legais 

previstos no documento em epígrafe: 

 

 

 

Quadro 2 – Ações Institucionais de Acessibilidade. 

Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

Acessibilidade Refere-se à percepção do outro sem 
preconceitos, estigmas, estereótipos e 

A UCB investe constantemente em sua 
infraestrutura para o atendimento aos 



 
 

Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

atitudinal discriminações. Todos os demais tipos 
de acessibilidade estão relacionados a 
essa, pois é a atitude da pessoa que 
impulsiona a remoção de barreiras. 

estudantes com necessidades 
específicas, em campanhas que tratam 
da diversidade, em programas e 
projetos de extensão que atendam à 
comunidade interna e externa, 
promovendo, dessa forma, uma 
convivência saudável e respeitosa 
entre seus diversos atores sociais. 
Atende à legislação no que diz respeito 
à contratação de profissionais com 
deficiência. Há uma evidente 
preocupação institucional no cuidado 
com a formação de valores em seus 
estudantes. O cuidado e o acolhimento 
com vistas à inclusão antecedem à 
chegada do estudante à instituição que 
recebe tratamento diferenciado desde 
o processo seletivo seja na oferta de 
ambiente adequado, no 
acompanhamento profissional quando 
da realização da prova, nos recursos 
físicos para acesso à avaliação até a 
correção das provas. Toda a 
comunicação com a sociedade, por 
meio de seu portal, oferece condições 
de acessibilidade visual. Em todas as 
palestras abertas ao público interno e 
externo contam com intérprete de 
LIBRAS e acessibilidade física em seus 
ambientes. 

Acessibilidade 

arquitetônica 

Eliminação das barreiras ambientais 
físicas nas residências, nos edifícios, 
nos espaços e equipamentos urbanos. 

O espaço físico da UCB foi projetado 
para atender a diferentes necessidades 
de sua comunidade acadêmica, 
contando com: 

- Rampas de acesso em vários pontos 
da área externa da Universidade e na 
área interna aos edifícios, rampas ou 
elevadores, possibilitando a circulação. 

- Vagas nos estacionamentos próximas 
às rampas e porta de acesso aos 
blocos, que permitem o embarque e 
desembarque de pessoas em condição 
de mobilidade reduzida. 

- Adaptações existentes dos banheiros 
estão de acordo com as exigências 
arquitetônicas de acessibilidade. Há 
adaptações nas bancadas (lavabos), 
algumas portas são de estilo 
sanfonadas (PVC), o que permite o 
acesso de cadeiras de rodas; as barras 



 
 

Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

de apoio encontram-se fixadas à 
parede; o vaso sanitário é de modelo 
comum com altura adaptada; e há 
espaço condizente para locomoção das 
cadeiras de rodas.  

- Existem bebedouros adaptados na 
área de circulação interna e telefones 
públicos em todos os blocos e uma 
unidade de telefone público próprio 
para deficientes auditivos (TDD). 

- Há também mobiliário adaptado nas 
salas de aula. 

Acessibilidade 
pedagógica 

Ausência de barreiras nas 
metodologias e técnicas de estudo. 
Está relacionada diretamente à 
concepção subjacente à atuação 
docente: a forma como os professores 
concebem conhecimento, 
aprendizagem, avaliação e inclusão 
educacional irá determinar, ou não, a 
remoção das barreiras pedagógicas. 

Os estudantes da UCB portadores de 
deficiências são encaminhados assim 
que chegam ao Serviço de Orientação 
Inclusiva, contando com tratamento 
acolhedor e especializado, como 
acesso a Softwares que facilitam o 
acesso à informação; intérpretes de 
LIBRAS; ledores e transcritores; entre 
tantos outros.  

Os professores e coordenadores de 
curso são orientados sobre o 
atendimento a ser dado ao estudante 
de maneira a criar uma rede de 
atendimento de qualidade que 
contribua efetivamente para a sua 
aprendizagem. 

O projeto SOI desenvolveu material 
informativo que relata aspectos 
relevantes sobre o estudante com 
surdez, suas relações com o professor 
e o apoio da intérprete de Libras no 
ambiente de ensino e de 
aprendizagem. Com isso, pretende-se 
ampliar os conhecimentos do docente 
e evitar que este venha a prejudicar o 
desenvolvimento do estudante com o 
componente curricular e o curso. 

Acessibilidade 

Programática 

Eliminação de barreiras presentes nas 
políticas públicas (leis, decretos, 
portarias, normas, regulamentos, 
entre outros). 

 

Acessibilidade nas 

comunicações 

É a acessibilidade que elimina 
barreiras na comunicação interpessoal 
(face a face, língua de sinais), escrita 
(jornal, revista, livro, carta, apostila 
etc., incluindo textos em braile, uso do 

A UCB conta com a presença de 
intérpretes e ledores na sala de aula 
em consonância com a Lei de Libras – e 
Decreto de Acessibilidade. Investe na 
acessibilidade às formas digitais de 



 
 

Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

computador portátil) e virtual 
(acessibilidade digital). 

comunicação com a comunidade 
interna e externa.  

Acessibilidade 

digital 

Direito de eliminação de barreiras na 
disponibilidade de comunicação, de 
acesso físico, de equipamentos e 
programas adequados, de conteúdo e 
apresentação da informação em 
formatos alternativos. 

A UCB promove todas as condições 
para que os recursos digitais para 
facilitar a aprendizagem do estudante 
sejam disponibilizados de forma fácil e 
rápida. No portal da UCB, evidenciam-
se as condições de acessibilidade 
visual, como aumento de fonte, 
alteração de cor. Os estudantes 
também recebem suporte técnico para 
utilização plena dos recursos digitais, 
os quais são adaptados de acordo com 
a necessidade e realidade do 
estudante. 

Para os estudantes com deficiência 
visual, os recursos oferecidos são: 
scanner acoplado ao computador, 
réguas de leitura, kit de escrita Braille 
com prancheta, reglete, punção e 
folhas Braille; digitalização de textos; 
ledor e transcritor; impressão em 
Braille em parceria com a Biblioteca 
Braille de Taguatinga – DorinaNowill. 
Está ainda disponível, no Sistema de 
Biblioteca da UCB, o total geral de 203 
exemplares em Braille (coleções de 
livros, periódicos e folhetos). Em 
audiolivros, são 144 gerais de títulos e 
198 exemplares. 

 

Como se pode constatar, a UCB, em conformidade com os “Referenciais de 

Acessibilidade para a Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior” (2013, p. 5) contribui efetivamente para “materializar os princípios da 

inclusão educacional que implicam assegurar não só o acesso, mas condições plenas de 

participação e aprendizagem a todos os estudantes”. 

3.2 CORPO DOCENTE  

3.2.1 Perfil docente 

 

O corpo docente é composto por dez professores permanentes e três colaboradores; já 

contou com professores estrangeiros como visitantes e tem ampliado as parcerias 



 
 

internacionais com a perspectiva de receber novos visitantes. Todos os professores 

permanentes têm vínculo em tempo integral com a Universidade, atuam em cursos de 

graduação da UCB e alguns destes, dentro dos limites estabelecidos por documentos da 

coordenação da área de psicologia na Capes, são colaboradores em outros programas de pós-

graduação.  

A distribuição das atividades do corpo docente – ensino na graduação e pós-graduação, 

orientação, pesquisa e gestão – é regulada por portarias específicas (133/2014 e 134/2014). Em 

suma, as portarias citadas estabelecem que todo professor da pós-graduação stricto sensu, com 

vínculo em tempo integral, terá sua carga horária dividida entre atividades de ensino (vinte 

horas) e pesquisa (vinte horas) sendo que as atividades de ensino envolvem também orientação 

e docência na graduação e pós-graduação, devendo o professor dedicar ao menos dez horas ao 

ensino, entre as quais pelo menos quatro horas em disciplinas em cursos de graduação. No 

programa de psicologia, ao longo do último quadriênio, tem havido um aumento no tempo de 

permanência do professor em atividades na graduação, favorecendo a integração entre os dois 

níveis de ensino. 

Quanto às atividades de pesquisa deve-se destacar que todo docente permanente do 

programa coordena no mínimo um projeto de pesquisa e todos são membros de equipes 

coordenadas por outros docentes, do próprio programa ou de outros programas. Os projetos 

distribuem-se de forma equilibrada entre as três linhas de pesquisa e, atualmente, são todos 

financiados por recursos provenientes de órgãos de fomento (a lista de projetos atualmente em 

desenvolvimento encontra-se no item 2.1.1).  

3.3 GESTÃO DA ESCOLA E DO PROGRAMA  

3.3.1 Direção da Escola 

As Escolas são órgãos de administração intermediária, que atuam no plano tático e que têm 

atribuições de dirigir e executar as atividades de ensino pesquisa e extensão, incluindo as 

atividades de educação continuada no âmbito de sua competência. Têm a responsabilidade de 

executar o planejamento acadêmico-pedagógico e dar suporte no desenvolvimento das 

atividades gerais da Universidade. 

Composição das escolas: 

❖ Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação. 
❖ Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente. 



 
 

❖ Escola de Humanidades, Negócios  e Direito. 
❖ Escola de Saúde e Medicina. 

 

As Escolas têm como objetivos principais: a) fortalecer a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, em consonância com a missão da Universidade, integrando a comunidade 

universitária e fomentando a inovação e o empreendedorismo; b) harmonizar os recursos 

humanos, materiais e financeiros, com uma gestão voltada para a qualidade, a eficiência e a 

eficácia no uso dos recursos, visando à sustentabilidade institucional; c) dar suporte no 

planejamento estratégico e tático das atividades universitárias no seu âmbito acadêmico e 

administrativo.  

Cada Escola tem um diretor como responsável geral, um coordenador do Núcleo de Formação 

Básica da Escola e coordenadores de curso de graduação ou Programas de Pós-Graduação que 

atuarão em consonância aos propósitos pedagógicos definidos junto à reitoria. 

As Escolas são compostas pelas áreas: Cursos de graduação e de Pós-Graduação (Stricto Sensu e 

Lato Sensu), Programas e Projetos e Núcleo de Formação Básica e Específica.  

Conta com uma estrutura de apoio composta pelas seguintes unidades: Atividade Pedagógica, 

Espaços de Aprendizagem, Atividade Administrativa e Atendimento Estudantil. 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Psicologia pertence à Escola de Saúde e 

Medicina. 

3.3.2 Coordenação do Programa 

De acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, são 

competências da coordenação do Programa: 

I – gerenciar o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas do curso ou Programa 

em acordo com as orientações da escola na qual está inserido e executá-las com a colaboração 

dos professores; 

II – elaborar o plano de atividades do curso ou Programa e encaminhá-lo ao respectivo 

colegiado; 

III – elaborar, com apoio dos órgãos de suporte, as linhas de pesquisa com ênfase na excelência 

acadêmica segundo os critérios da CAPES/MEC; 



 
 

IV – zelar pela necessidade de suporte associada à qualidade do processo de ensino-

aprendizagem e do desenvolvimento da pesquisa e extensão; 

V – controlar a execução das ordenações do regime escolar acadêmico bem como dos registros 

de desempenho discentes no âmbito do curso ou Programa; 

VI – acompanhar o desenvolvimento integral discente; 

VII – implantar medidas corretivas e demandas identificadas nas avaliações externas e internas; 

VIII – acompanhar a execução orçamentária propondo melhorias e ajustes, se for o caso; 

IX – analisar e emitir parecer sobre a situação econômico-financeira do curso ou Programa e 

propor melhorias; 

X – identificar e propor convênios ou acordos com instituições públicas e/ou privadas com vistas 

a parcerias institucionais estratégicas para o desenvolvimento do curso ou Programa; 

XI – empenhar-se no processo de admissão e retenção de professores e pesquisadores, no 

âmbito do curso ou Programa, para que sejam capacitados e identificados com a missão 

institucional; 

XII – desenvolver no curso ou Programa um clima de aprendizagem dinâmica e de harmonia e 

integração entre ensino, pesquisa e extensão em consonância com as orientações da escola e 

da universidade; 

XIII – convocar e presidir as reuniões do colegiado do programa, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade; 

XIV – exercer a ação disciplinar no âmbito do curso ou Programa e responder por abuso ou 

omissão; 

XV – representar o curso ou Programa do âmbito de suas atribuições. 

 

3.3.3 Colegiado do Programa 

De acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, o 

colegiado do Programa é formado: 

I – pelo coordenador, que o presidirá; 



 
 

II – por todos os docentes que fazem parte do quadro de docentes do Programa classificados 

como permanentes, sendo facultativa a presença de docentes colaboradores e dos docentes e 

pesquisadores visitantes; 

III – por um representante de seu corpo discente, regularmente matriculado e escolhido por 

seus pares, anualmente, sendo um do curso de mestrado e o outro do curso de doutorado, 

quando for o caso. 

 

E ainda, acrescenta-se que compete ao colegiado: 

I – assessorar o coordenador na administração dos assuntos acadêmicos; 

II – encaminhar ao coordenador assuntos de ordem ética e disciplinar no âmbito do Programa; 

III – propor ao coordenador os nomes de docentes, de pesquisadores e de orientadores a serem 

credenciados e/ou descredenciados pelo Programa, a partir de critérios estabelecidos em seu 

regulamento; 

IV – assessorar o coordenador nos processos de contratação de docentes; 

V – assessorar o coordenador nos processos de seleção de candidatos ao Programa. 

§ 1º – As decisões do colegiado do Programa dar-se-ão por maioria simples de seus membros 

efetivos. 

§ 2º – O colegiado do Programa reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo seu coordenador ou por solicitação escrita de, no 

mínimo, 1/3 (um terço) dos seus membros. 

 

3.3.4 Produção Intelectual Docente 

O documento da área de psicologia da Capes estabelece como critérios avaliativos da 

produção intelectual: publicação qualificada do programa por docente permanente; distribuição 

de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente e produção técnica e 

outras consideradas relevantes.  

A publicação qualificada do programa por docente permanente corresponde a 50% 

deste quesito e avalia a produção bibliográfica ponderada pela qualidade dos veículos. 



 
 

Considera-se a qualidade média dos artigos publicados em periódicos bem como a contribuição 

média de cada docente permanente/ano. A distribuição de publicações qualificadas em relação 

ao corpo docente permanente considera a interação interna do programa em relação à 

produção qualificada e corresponder a 30% deste quesito. O item produção técnica corresponde 

a 20% deste quesito e avalia outras formas de produção indicativas da qualidade das atividades 

de formação, pesquisa e extensão do programa, tais como editoria de periódicos, organização 

de eventos, dentre outras. 

4. INSERÇÃO SOCIAL 

Em consonância com os objetivos da UCB e com as orientações do CNPq de que os 

cientistas devem procurar contribuir com o aumento do conhecimento da sociedade sobre as 

atividades científicas que ocorrem no país, o Programa tem procurado dar publicidade às suas 

atividades de pesquisa e dar conhecimento ao público acerca de seus projetos e respectivos 

resultados, com o objetivo de socializar o conhecimento junto aos vários setores da sociedade. 

Deste modo, dando continuidade à sua tradição de forte compromisso social desde que foi 

fundado, seus docentes e discentes estão constantemente envolvidos nas seguintes atividades:  

a) intensa participação na mídia oral, impressa e eletrônica; 

b) intercâmbios interinstitucionais, consultorias e participação de docentes em 

comissões e associações científicas externas à própria UCB ou em projetos de grande relevância 

e alcance social; 

c) colaboração dos docentes e mesmo dos seus mestrandos como consultores em 

diversos projetos sociais; 

d) participação do corpo docente em cursos de capacitação para profissionais que 

atuam em diferentes áreas e políticas públicas promovidas pelas diversas secretaria e outra 

agências (Saúde, Educação, Assistência Social, ONGs, dentre outras); 

e) formação de quadros para instituições públicas e privadas; 

f) participação de seu corpo docente, discente e egressos em redes de pesquisa, 

comissões, associações, OGs e ONGs; 

g) produções intelectuais com retorno de valor para os grupos sociais estudados;  



 
 

h) visibilidade do programa por meio da sua página web 

(http://www.ucb.br/Cursos/126Psicologia/). 

Adicionalmente, deve-se destacar o perfil intervencionista de muitas das pesquisas 

desenvolvidas pelo Programa, as quais são voltadas para a realização de ações inseridas em 

comunidades, grupos sociais e parcerias interinstitucionais, contribuindo para a participação de 

sujeitos investigados em processos decisórios e reflexivos, a integração de minorias sociais em 

programas da UCB, do governo e ONGs, dentre outras. Além disso, todas as pesquisas 

desenvolvidas pelos professores, mestrandos e doutorandos, costumam abordar questões de 

mobilização nacional ou regional, com destaque para os seguintes temas: saúde mental dos 

adolescentes em diferentes contextos (serviços de saúde pública, escolas, família, sistemas 

judiciários); violência dirigida a adolescentes, mulheres, travestis e mulheres transexuais; 

intervenções com usuários de crack; transtornos alimentares e obesidade; formação continuada 

de professores (prevenção e enfrentamento da violência nas escolas, práticas pedagógicas 

promotoras da criatividade); atendimento educacional a alunos com deficiência intelectual e 

autismo; o papel da religiosidade na saúde mental de imigrantes em Brasília; os modos de 

atuação profissional de psiquiatras e psicólogos da rede pública de saúde mental (SUS e 

Secretaria de Saúde do DF); as representações sociais de psicólogos e assistentes sociais e 

gestores no campo da saúde; religiosidade e saúde na percepção dos profissionais no contexto 

hospitalar e no contexto dos diversos serviços de saúde mental.  

Muitas dessas pesquisas têm contribuído com o desenvolvimento e consolidação de 

tecnologias sociais que têm impacto regional e nacional em temas como políticas voltadas para 

o abuso de drogas, adoção, guarda compartilhada, segurança pública e violência contra a 

mulher. 

5. INFRAESTRUTURA  

5.1. Laboratórios 

O Programa conta com cinco laboratórios exclusivos, além de dois outros compartilhados com 

outros cursos. Os laboratórios são focos expressivos de produção docente e discente, bem como 

de integração de suas atividades com Programas de áreas afins e cursos de graduação, 

sobretudo com o Mestrado em Gerontologia, com o Programa Stricto Sensu em Educação e com 

a Graduação em Psicologia. Nestes laboratórios são desenvolvidas atividades de pesquisa que 

agregam as especificidades das linhas de investigação do corpo docente; atividades de apoio ao 

ensino, em ambos os níveis de ensino, e atividades de extensão, favorecendo o impacto social 

http://www.ucb.br/Cursos/126Psicologia/


 
 

do Programa. Tais espaços têm favorecido a convivência cotidiana de professores e alunos, 

estimulando o intercâmbio de conhecimentos e o desenvolvimento de atividades diversas: 

artigos, coletâneas, eventos, projetos de pesquisas, dentre outras. 

No segundo semestre de 2018, por uma decisão estratégica da Universidade, de modo a 

melhorar a integração graduação-pós-graduação, todos os Programas que ficavam no Campus 

II, localizado na Asa Norte, foram deslocados para o Campus I, localizado em Taguatinga. Esta 

mudança implicou em alterações no espaço físico ocupado pelo Programa, com base na 

premissa de maior compartilhamento e otimização de recursos. No caso do Programa de 

Psicologia, este passou a contar com duas estruturas diferentes no campus I, uma administrativa 

e outra acadêmica. A estrutura administrativa, composta por sala para o coordenador do 

programa, secretaria e sala para assessores, fica localizada no espaço da Escola de Saúde e 

Medicina, no Bloco M. A área destinada à Escola comporta também as coordenações de todos 

os demais cursos (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 

Odontologia, Psicologia) e programas (Biotecnologia, Educação Física e Gerontologia) da área 

de saúde. Para as atividades acadêmicas foi atribuído um bloco de salas (Anexo do Bloco M) que 

possui uma ampla sala de professores (exclusiva para uso dos docentes do Programa e seus 

respectivos alunos), banheiros, copa, depósito e três salas destinadas aos laboratórios.  

Apesar dessa mudança, o Programa preservou os cinco laboratórios que mantinha no Campus 

II, os quais passaram a compartilhar as três salas destinadas para este fim no Anexo do Bloco M. 

Deste modo, os laboratórios se organizaram nas três salas, por linha de pesquisa, da seguinte 

forma: 

- Sala 1 - Linha Cultura Contemporânea e Relações Humanas; Laboratório de Saúde Mental, 

Terapêuticas e Cultura 

- Sala 2 – Linha Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais; Laboratório 

de Estudos Psicológicos de Sistemas Complexos 

- Sala 3 – Linha Saúde Mental e Ações Terapêuticas; abriga três laboratórios: Laboratório de 

Saúde Mental, Estética e Cultura; Laboratório de Psicopathologia, Psicoterapia, Psicanálise e 

Phenomenologia e Laboratório de Saúde mental, religião e cultura. 

 



 
 

Além destes cinco laboratórios, outros dois, compartilhados com o programa de Gerontologia e 

curso de Psicologia, também são utilizados pelo Programa, são eles, o Laboratório de Psico-

sócio-gerontologia e o Centro de Formação em Psicologia Aplicada (CEFPA). 

 Segue uma breve descrição de cada um dos laboratórios. 

 

- Laboratório de Saúde Mental, Terapêuticas e Cultura 

Infraestrutura: uma bancada de madeira em L, dois armários com duas portas; uma cadeira 

giratória almofadada; duas cadeiras simples almofadadas; um computador da marca DELL; uma 

impressora colorida laser Jet P1005; dois gravadores; uma câmara de vídeo Sony. O material 

permanente e de consumo incorporado à estrutura física dos laboratórios pelos seus projetos 

foram: quatro computadores notebook, livros, sete gravadores digitais para a realização da 

coleta de dados qualitativos, dez computadores fixos, duas impressoras coloridas a laser 

(projeto 3), duas filmadoras digitais e material de escritório (papel, pilhas, tinta para impressão, 

DVDs, CDs). Há também uma unidade extensiva do laboratório junto ao Centro e Formação em 

Psicologia Aplicada (CEFPA), no Campus I, o qual está equipado com dois armários, bancada em 

L, cinco cadeiras, três computadores e uma impressora.  

Responsável: Profa. Dra. Maria Aparecida Penso  

 Apresentação: Este laboratório está vinculado ao Grupo de Pesquisa do CNPq 

denominado Saúde Mental, Terapêuticas e Cultura, em vigor desde 2004. O referido Grupo 

busca contribuir com os estudos e as práticas pertencentes à área de saúde mental, 

promovendo e coordenando atividades de pesquisa, intervenção e ensino, em uma abordagem 

interdisciplinar. Este laboratório atua de modo integrado com as ênfases em processos clínicos  

e Avaliação, Planejamento e Intervenção Psicossocial da graduação em psicologia, em atividades 

de pesquisas sobre psicodiagnóstico, psicopatologia (depressão, síndrome do pânico, 

esquizofrenia, psicopatia, transtornos de desenvolvimento da infância), intervenções em clínica, 

avaliação psicológica – incluindo técnicas projetivas (Método de Rorschach TAT, HTP) e 

psicométricas, psicopatologias da sexualidade; bem como pesquisas na área violência sexual 

contra crianças e adolescentes, guarda compartilhada, adolescentes em conflito com a lei, uso 

abusivo de álcool e outras drogas por adolescentes. 

 

- Laboratório de Estudos Psicológicos de Sistemas Complexos 



 
 

Infraestrutura: bancada de madeira em L; um armário de madeira com duas portas; duas 

cadeiras almofadadas simples; uma cadeira almofadada giratória; Equipamentos: dois 

computadores Dell de mesa; quatro notebooks; 10 fones de ouvido; dois gravadores digitais. 

Responsável: Profa. Dra. Júlia Bucher-Maluschke (Mestrado e Doutorado em Psicologia). 

Apresentação: O laboratório tem como objetivo fortalecer o grupo e trabalho “Família, Processo 

de Desenvolvimento e Promoção da Saúde” da ANPEPP, coordenado pela responsável pelo 

laboratório e possibilitar uma reflexão teórica e metodológica sobre os temas pesquisados. 

 

 

- Laboratório de Saúde mental, religião e cultura 

Infraestrutura: contém um armário com portas, uma bancada de madeira, dois computadores 

da marca Dell, um computador de mesa Macintosh com Time Machine e cinco computadores 

Mac Book, um scanner conjugado com impressora e copiadora; duas cadeiras giratórias e uma 

cadeira fixa. Um dos notebooks contém o Programa PEP-SI (Psychoanalytic Electronic 

Publishinhg), com larga parte da literatura psicanalítica clássica em inglês e que se encontra 

disponível para levantamento bibliográfico em psicanálise e psicopatologia. Dispõe também do 

Programa Alcestes para análise de conteúdo de corpus discursivos e de mais dois programas de 

análises linguísticas de textos. Três câmeras digitais Canon Power Shot A460; uma câmera digital 

Sony DSC – S650 (cyber-shot) memorystick 1GB; um gravador digital Coby 1GB; uma filmadora 

Sony Handycam 80GB; dois HDs externos Seagate Expansion Desktop 1 TB; um HD externo WD 

Essential 1 TB; três câmeras de vídeo Canon Vixia HV40 Card-SD Zoon ótico de 10 x, Zoon digital 

de 200x; três microfones Rode VideoMic; três protetores de vento DEADCAT para microfone até 

20cm; três tripés WF WD-3750 3,5Kg; três Bolsas Filmadoras Saturno West bolsas (médio); três 

fones de ouvido Sennheiser HD 201Circumaural Stereo. Três notebooks Apple, um deles sendo 

do Programa PEP-SI (Psychoanalytic Electronic Publishinhg) que contém larga parte da literatura 

psicanalítica clássica em inglês e que se encontra disponível para levantamento bibliográfico em 

psicanálise e psicopatologia. Dispõe também do Programa Alcestes para análise de conteúdo de 

corpus discursivos e de mais dois programas de análises linguísticas de textos. 

Responsável: Profa. Dra. Marta Helena de Freitas 

Apresentação: O laboratório foi implementado ao final de 2015 com o objetivo de desenvolver 

investigações relacionadas à temática da saúde mental e religião, em conexão com questões de 



 
 

ordem social e cultural, integrando atividades de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na 

pós-graduação em Psicologia. Além disso, busca produzir material bibliográfico concernente ao 

tema, como resultante das pesquisas realizadas, em parceria com a graduação, envolvendo 

professores e alunos do mestrado, doutorado e graduação.  

 

- Laboratório de Saúde Mental, Estética e Cultura 

Infraestrutura: contém um armário com portas, uma bancada de madeira, dois computadores 

da marca Dell, um computador de mesa Macintosh e dois computadores Mac Book, um scanner 

conjugado com impressora e copiadora; duas cadeiras giratórias e uma cadeira fixa. Três 

câmeras digitais Canon Power Shot A460; uma câmera digital Sony DSC – S650 (cyber-shot) 

memorystick 1GB; um gravador digital Coby 1GB; uma filmadora Sony Handycam 80GB; dois 

HDs externos Seagate Expansion Desktop 1 TB; um HD externo WD Essential 1 TB; três câmeras 

de vídeo Canon Vixia HV40 Card-SD Zoon ótico de 10 x, Zoon digital de 200x; três microfones 

Rode VideoMic; três protetores de vento DEADCAT para microfone até 20cm; três tripés WF 

WD-3750 3,5Kg; três Bolsas Filmadoras Saturno West bolsas (médio); três fones de ouvido 

Sennheiser HD 201Circumaural Stereo. 

Responsável: Profa. Dra. Ondina Pena Pereira 

Apresentação: Este laboratório constitui um espaço de produção e transmissão de 

conhecimentos psicológicos, especialmente ligados a temas da psicologia da saúde, violência, 

gênero e teorias de grupos, veiculados no cinema e em imagens fotográficas. Através da 

imagem, busca-se o estabelecimento de uma prática crítica, que seja capaz de produzir a 

educação do olhar, a começar pela assunção das dimensões ética e estética que o recurso à 

imagem enuncia. Tem como objetivo investigar os recursos estéticos e as estratégias de 

produção de significados no cinema documental e de ficção, com o intuito de criar e de divulgar 

conhecimentos em Psicologia, através de imagens em movimento e da fotografia. 

 

 

- Laboratório de Psicopathologia, Psicoterapia, Psicanálise Phenomenologia 

Infraestrutura: contém um armário com portas, uma bancada de madeira, dois computadores 

da marca Dell, um computador de mesa Macintosh com Time Machine e cinco computadores 



 
 

Mac Book, um scanner conjugado com impressora e copiadora; duas cadeiras giratórias e uma 

cadeira fixa. Um dos notebooks contém o Programa PEP-SI (Psychoanalytic Electronic 

Publishinhg), com larga parte da literatura psicanalítica clássica em inglês e que se encontra 

disponível para levantamento bibliográfico em psicanálise e psicopatologia. Dispõe também do 

Programa Alcestes para análise de conteúdo de corpus discursivos e de mais dois programas de 

análises linguísticas de textos. Três câmeras digitais Canon Power Shot A460; uma câmera digital 

Sony DSC – S650 (cyber-shot) memorystick 1GB; um gravador digital Coby 1GB; uma filmadora 

Sony Handycam 80GB; dois HDs externos Seagate Expansion Desktop 1 TB; um HD externo WD 

Essential 1 TB; três câmeras de vídeo Canon Vixia HV40 Card-SD Zoon ótico de 10 x, Zoon digital 

de 200x; três microfones Rode VideoMic; três protetores de vento DEADCAT para microfone até 

20cm; três tripés WF WD-3750 3,5Kg; três Bolsas Filmadoras Saturno West bolsas (médio); três 

fones de ouvido Sennheiser HD 201Circumaural Stereo. Três notebooks Apple, um deles sendo 

do Programa PEP-SI (Psychoanalytic Electronic Publishinhg) que contém larga parte da literatura 

psicanalítica clássica em inglês e que se encontra disponível para levantamento bibliográfico em 

psicanálise e psicopatologia. Dispõe também do Programa Alcestes para análise de conteúdo de 

corpus discursivos e de mais dois programas de análises linguísticas de textos. 

Responsável: Prof. Dra. Marta Helena de Freitas 

Apresentação: Criado em 2012, o Laboratório busca fornecer apoio para pesquisas em clínica, 

em especial Psicologia clínica, psicoterapia, e investigações que se utilizam da linguagem. O 

Laboratório desenvolve suas pesquisas principalmente nas perspectivas da clínica em 

Psicopatologia, da teoria psicanalítica e da fenomenologia. Tem por objetivo aprofundar, de um 

ponto de vista teórico e clínico, investigações que envolvem corpos discursivos com análises do 

ponto de vista psicopatológico, psicanalítico e fenomenológico. Estudar as particularidades de 

questões pertinentes ao contexto clínico, como a linguagem, a metáfora, a sintomatologia e 

estruturas psicopatológicas, aspectos culturais relevantes na atividade clínica, como a 

religiosidade e a imigração, por exemplo, sob as perspectivas psicanalítica e fenomenológica. 

 

- Laboratório De Psico-Sócio-Gerontologia  

Infraestrutura: Localizado no Campus I (Bloco D, Sala 001), com uma área de 80m²,é constituído 

por três salas para professores; uma sala para reuniões, conjugada com uma baia com 4 

computadores: 6,50 X 8,00 m; uma sala de entrevista individual, um depósito, uma sala de 

entrevista em grupo, uma sala de observação e controle, e uma sala para cursos, onde há outras 



 
 

duas baias com capacidade de 4 computadores cada. Móveis: Quatro baias para quatro 

computadores cada uma, uma mesa grande para reuniões, vinte cadeiras almofadadas para 

reuniões, três bancadas conjugadas com mesa para computadores (uma em cada sala de 

professor), um armário fechado, um armário aberto, um arquivo para fichário, dez cadeiras 

giratórias (sala dos professores e baias com computadores). Equipamentos: catorze 

computadores, duas câmeras fotográficas digitais, uma filmadora digital, dois gravadores 

digitais, dois fones de ouvido profissionais, dois microfones, transcritor de fita - transcriber, 

aparelho de som com CD, sistema de som integrado para sala de observação de atendimentos; 

duas câmeras de gravação de vídeo instaladas estrategicamente no teto para captar imagens 

nas salas de entrevistas. 

Responsável: Prof. Dr. Vicente Paulo Alves (Coordenador do Programa de Mestrado em 

Gerontologia – UCB). 

Apresentação: O laboratório de Psico-sócio-gerontologia foi implementado para o 

desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares na área de Gerontologia, que abrangesse a 

observação em Psicologia, Sociologia, Antropologia e demais áreas psicossociais. Ele congrega 

projetos de pesquisa de diferentes Cursos/Áreas/Programas da Universidade, com 

infraestrutura funcional para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas citadas. Neste 

laboratório são feitos diversos procedimentos, como as transcrições e análise de entrevistas 

com idosos; análise das fotografias e filmagens dos idosos; aplicações e análises dos testes de 

Rorschach. O laboratório tem por objetivo oferecer suporte aos projetos e atividades de 

pesquisas que analisam e investigam os aspectos psicológicos e socioculturais relacionados ao 

envelhecimento e às adaptações agudas e crônicas que ocorrem em pessoas idosas em 

diferentes situações de vida. 

 

- Centro De Formação Em Psicologia Aplicada - Cefpa (unidade na qual são compartilhadas 

atividades de pesquisa com a Graduação em Psicologia) 

Infraestrutura: O CEFPA está situado no térreo do Bloco M (Ed. São Gaspar Bertoni) no Campus 

I (Sala M008) e abriga a estrutura física dos laboratórios e da clínica-escola de psicologia. Possui 

área total superior a 700,00 m². Suas instalações reúnem mais de 40 salas e espaços de 

convivência, incluindo 25 salas para múltiplas atividades (salas para atendimentos psicológicos 

de grupo e para atendimentos individuais, salas para atendimentos infantis, para observação 

com espelho duplo, salas de supervisão, salas de pesquisa para sujeitos humanos), salas de 



 
 

técnicos e estagiários, secretaria, sala de espera, banheiros para adultos e crianças, espaço 

externo com parque infantil. Os laboratórios são equipados para a realização de experimentos, 

aplicação e interpretação de instrumentos e testes psicológicos, e apoio aos atendimentos 

psicológicos. Além dos diversos móveis e utensílios, o CEFPA dispõe de dezenove testes e 

instrumentos psicológicos, dezesseis computadores de mesa, um notebook, um data show, duas 

telas para projeção, cinco televisores, um aparelho de som portátil, um mini-system, dois 

gravadores portáteis, três aparelhos de ar-condicionado, quatro circuitos independentes de 

gravação de áudio e vídeo (quatro monitores, seis videocassetes, nove câmeras e cinco jogos de 

microfones) e um scanner de mesa. 

Responsável: Prof. MSc. Luciano Espírito Santo (Prof. da Graduação em Psicologia - UCB) 

Apresentação: O CEFPA oferece a estrutura física e funcional para o desenvolvimento de uma 

série de atividades práticas vinculadas ao ensino, à pesquisa e a extensão e voltadas para a 

comunidade, em especial a oferta de diferentes formas de atendimento psicológico à 

comunidade do Distrito Federal. Seu horário de funcionamento é das 08 às 21hs de segunda a 

sexta-feira, e de 08 às 12hs aos sábados. O CEFPA tem por objetivo atender às atividades práticas 

curriculares e de pesquisa de alunos e professores da graduação e pós-graduação (mestrado e 

especializações) em psicologia da UCB, por meio de serviços de atendimento psicológico abertos 

à comunidade. O CEFPA privilegia a pesquisa, a formação para a prática profissional e o 

compromisso social da psicologia nas três ênfases do curso de graduação: Avaliação, 

Planejamento e Intervenção Psicossociológica; Gestão, Formação e Promoção de Saúde; 

Processos Clínicos e nas diferentes linhas de pesquisa do Mestrado. 

5.2. Recursos de Informática 

A UCB dispõe de uma eficiente estrutura de informática para atender às áreas administrativas e 

acadêmicas. O setor responsável pela área de Tecnologia da Informação - TI na Universidade é 

a Coordenação de Tecnologia da Informação da UBEC. O campus I (localizado em Taguatinga) 

possui acesso à internet através de um link de 500Mb da Operadora Algar Telecom, que suporta 

ainda as demandas do campus II (localizado na Asa Norte), através um link de comunicação entre 

campi de 300Mb.  

A infraestrutura de rede de comunicação de dados da UCB interliga quinze blocos no campus I, 

com aproximadamente 3.800 pontos de acesso, e três blocos no campus II, com 

aproximadamente 800 pontos de acesso. Esta atua também como ponto de concentração para 

interligação das Unidades Mantidas que fazem uso do sistema integrado Corpore RM. 



 
 

Em fevereiro de 2013 finalizou-se a reestruturação completa da rede de comunicação de dados 

da Universidade (campus I e II). Esta contemplou a substituição de todos os ativos de rede, 

incluindo ativos de distribuição e ativos de acesso com equipamentos mais modernos de 

fabricação Enterasys, rede hierárquica de 3 (três) camadas, sistema de Gerência de Rede, 

sistema avançado de gestão de ativos de TI em tempo real, com uso de tecnologia RFID e 

substituição de toda infraestrutura de rede física, incluindo cabeamento metálico (Categoria 6) 

e rede de fibra-ótica. 

Esta reestruturação oferece garantia de alta disponibilidade e redundância, conexões a 10 Gbps 

entre o Data Center e os pontos de distribuição, possibilidade de implementação de aplicações 

de dados de alta velocidade existentes e futuras por meio da oferta de uma maior largura de 

banda e melhores características de transmissão, maior confiabilidade e estabilidade para a 

rede. Além disso, possui acesso a rede Wireless em todas as salas de aula (mais de 200) e áreas 

de convivência para docentes, discentes e funcionários. 

O ambiente computacional em operação é do tipo cliente/servidor e possui mais de 80 

servidores. Estes gerenciam as aplicações especificas da Instituição, assim como, armazenam os 

dados corporativos. 

A homepage da UCB (www.ucb.br) passou a funcionar em início de 1996 e, desde então, tem 

fornecido ao público em geral, via Internet, diversas informações atualizadas sobre os cursos, 

projetos, programas e serviços oferecidos pela Universidade, no que se refere tanto ao ensino, 

como a pesquisa e a extensão. As informações relativas às atividades desenvolvidas encontram-

se organizadas nos seguintes eixos: graduação, pós-graduação, tecnológicos, extensão, pesquisa 

e educação à distância. Além disso, a UCB, por meio de sua página, possibilita acesso a notícias 

gerais e específicas de cada área, a eventos que promove ou apoia e a seus processos seletivos. 

Dispõe, também, de uma Intranet que fornece diferentes serviços aos seus usuários, através de 

interface WEB. Estes serviços estão organizados em O&M (Atos acadêmicos e Administrativos), 

Administração de Pessoal (Assessoria Adm. de Pessoal), SESMT e QVT (CIPA), Biblioteca (Portal 

da Capes, Consulta ao acervo, Site da biblioteca), Administração (Logística – Solicitação de 

Serviços, busca de ramais) e Finanças e Controladoria. 

Em termos de infraestrutura física, a instituição dispõe de 26 laboratórios de microinformática 

(22 no campus I, 2 no campus II e 1 no campus Ceilândia e 01 no campus Sobradinho, distribuídos 

entre os diversos cursos, destinados tanto aos alunos como aos professores em suas atividades 

acadêmicas. A maioria dos computadores é de última geração, ligados à Internet e instalados 

nas áreas acadêmica, administrativa e técnica. 



 
 

A UCB dispõe de serviços de vídeo conferência, correio eletrônico baseado em estrutura 

Exchange, amplo conjunto de softwares licenciados junto aos fabricantes como Microsoft, 

Adobe, Auto Desk, Oracle, Symantec, dentre outros, além de vários sistemas: Sistema de 

Controle Escolar no Ensino Fundamental e Médio; Vestibular; Controle Acadêmico no Ensino 

Superior; Biblioteca; Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (RM); Controle Financeiro de 

Alunos; Sistema de Informações Institucionais; Folha de Pagamento; Protocolo Geral e Arquivo 

morto. 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE USO GERAL 

O Campus II, dispõe de dois laboratórios de Informática, com computadores ligados em rede 

local e com acesso à Internet, assim distribuídos: 

Lab. 01- Sala Pública B005 - 24 computadores – Dell Optiplex 990 Core i5 2400 3.1Ghz, 4Gb Ram, 

320 HD. 

Lab. 02- Sala de aula B007 – 35 computadores - Dell Optiplex 990 Core i5 2400 3.1Ghz, 4Gb Ram, 

320 HD. 

Estes equipamentos são utilizados pelos alunos para realização de atividades e para obter 

informações sobre temas de interesse ou para a realização das pesquisas referentes aos projetos 

de cada disciplina ou de suas dissertações/teses. 

Os laboratórios oferecem, também, disponibilidade de acesso e uso de diversos programas e 

sistemas de informação disponíveis comercialmente, de forma que os alunos possam obter 

conhecimento prático, ou de investigação, sobre tais sistemas. Isto em muito faz crescer a 

experiência prática dos alunos em relação aos sistemas que deverão gerir ou implantar em suas 

futuras práticas acadêmicas e profissionais. 

Além desses laboratórios, a UCB dispõe de 24 outros laboratórios de computação nos Campus 

I, Campus Ceilândia e Campus Sobradinho, com aproximadamente 866 computadores, todos de 

última geração ligados em rede local, com acesso integral à Internet. Destes laboratórios, seis 

são salas públicas de microcomputadores reservados para utilização pelos membros da 

comunidade acadêmica, sem que seja necessário o expediente da reserva antecipada para o seu 

uso. 

Somam-se aos laboratórios 2 (duas) salas inovativas e 4 (quatro) Salas Google. A Sala Inovativa 

é sinônimo de modernização do ensino em sala de aula. Com uma nova proposta de 

aprendizagem e uma resposta à mudança de paradigma em que vivemos no mundo, na 



 
 

tecnologia e, em especial, na educação, as Salas possuem um papel fundamental: serem um elo 

facilitador aos estudantes, como um modelo inovador de ensino. A Sala Google é resultado da 

parceria da UCB com o Google e são espaços de aprendizagem diferenciados, estruturados para 

fomentar a criatividade, a aprendizagem colaborativa e o uso de ferramentas de tecnologia. 

Nesse sentido, além de permitir várias configurações de ambiente, que possibilitam a utilização 

de estratégias e metodologias dinâmicas com foco na aprendizagem ativa e colaborativa, 

também disponibiliza chromebooks para uso individual dos estudantes. 

Ressalta-se que todas as salas de aula e laboratórios de informática da Universidade receberam 

data show e microcomputadores permanentes. Conta-se, ainda, com uma sala de 

videoconferência, responsável pelo contato online com várias universidades brasileiras e 

estrangeiras. 

Os cinco auditórios dos Campi são equipados com telas de projeção, data show e demais 

recursos multimídias. 

5.3. Biblioteca 

O Sistema de Bibliotecas (SIBI) é um órgão suplementar diretamente subordinado ao Reitor da 

Universidade Católica de Brasília (UCB). O SIBI-UCB objetiva oferecer à comunidade universitária 

serviços de informação e biblioteca, necessários ao desenvolvimento dos programas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Universidade. O SIBI é constituído pela Biblioteca Central (BC), pela 

Biblioteca Setorial da Pós-Graduação (BPG) e Posto de Atendimento no Campus Avançado Asa 

Sul. O sistema é responsável pelo planejamento global, gestão de pessoal e de recursos 

financeiros destinados à constituição e desenvolvimento do acervo bibliográfico, pela definição 

de padrões e procedimentos operacionais das bibliotecas e posto de atendimento e pela 

representação da UCB em fóruns, redes e programas cooperativos de bibliotecas e informação. 

A Biblioteca Central executa de forma centralizada para todo o Sistema de Bibliotecas as 

atividades técnicas e administrativas para a formação, desenvolvimento, processamento das 

coleções e a manutenção da base de dados do acervo. O atendimento ao usuário é feito pela 

Biblioteca Central, Biblioteca Setorial da Pós-Graduação e pelo Posto de Atendimento. 

A Biblioteca Central e a Biblioteca Setorial de Pós-Graduação são as mais utilizadas pelos 

professores e estudantes da UCB, portanto, serão aqui descritas em maiores detalhes. 

- Biblioteca Central Localizada no Campus I, em Taguatinga, funciona de segunda à sexta-feira - 

das 7h10 às 22h40; sábado - das 8h10 às 17h40. Ocupa uma área de 4.197m², distribuídos em 

andar térreo e pavimento superior. O acervo está armazenado nos dois pisos da Biblioteca. No 



 
 

andar térreo encontram-se armazenada a Coleção de Referência e a Coleção de Periódicos. No 

primeiro andar encontram-se armazenados o Acervo Geral, a Coleção UCB e a Midiateca. A área 

destinada à estanteria para armazenamento do acervo é de aproximadamente 514m2. Toda a 

Biblioteca Central é coberta por sinal de rede sem fio.  

a) Instalações para Estudo: A Biblioteca Central oferece um total de 528 lugares para usuários, 

dos quais 128 módulos para estudo individual e uma cabine de estudos, com conexão à Internet, 

para uso dos alunos de pós-graduação. A área total destinada ao estudo individual é de 

aproximadamente 141m². (Ala Laranja, Ala Azul, Ala Vermelha e Ala Verde). A área total para 

estudos em grupo na Biblioteca Central é de aproximadamente 1.212m². 

b) Instalações para Projeção e Capacitação de Usuários: Dispõe de uma sala de 55m² com 

capacidade para 50 lugares, destinada à projeção de vídeos e realização de treinamentos de 

grupos. 

c) Sala Interativa e E. Cummings: Sala com recursos interativos. Esta sala foi criada em parceria 

com o Curso de Letras e a Embaixada dos EUA e dispõe de lousa interativa para apresentação 

de aulas, palestras, seminários que pode ser utilizada por professores e suas turmas. 

d) Sala Docente Prof. Nazareth: sala de uso exclusivo dos docentes da Instituição. 

- Biblioteca Setorial de Pós-Graduação Localizada no Campus II, Asa Norte, funciona de segunda 

à sexta-feira - das 8h10 às 21h40; sábado - das 8h10 às 13h40. Ocupa uma área de 357,41m², e 

o acervo encontra-se armazenado em estantes deslizantes e convencionais, ocupando uma área 

de 120m². Toda a Biblioteca Setorial é coberta por sinal de rede sem fio.  

a) Instalações para Estudo Individual: possui um total de 50 lugares, dos quais 12 são módulos 

para estudo individual, em área de aproximadamente 357,41m².  

b) Instalações para Estudo em Grupo: possui quatro cabines de estudo em grupo, que ocupam 

um total de 36m² e salão de leitura de 100m², que abrigam um total de 38 usuários. 

- Posto de Atendimento do Campus Avançado Asa Sul Localizado no Campus Avançado Asa Sul, 

funciona de segunda à sexta-feira - das 16h00 às 22h00 e aos sábados de 08h00 as 12h00 para 

atendimento aos cursos de Direito, Educação Física e Análise de Sistemas. O acervo disponível é 

de 729 títulos e 2.265 volumes. 

- Recursos Computacionais: O SIBI provê um conjunto de recursos computacionais a seus 

usuários, disponíveis para a realização das atividades acadêmicas. O mesmo é formado por trinta 



 
 

e três (33) computadores, sendo dezessete (17) computadores para acesso ao acervo, sete (7) 

computadores para os treinamentos ofertados, e nove (9) computadores para acesso a base de 

dados. A Biblioteca Central e a Biblioteca Setorial da Pós-Graduação oferecem serviço de acesso 

à internet sem fio. 
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