
PSICOLOGIA - HABILITAÇÃO BACHARELADO E FORMAÇÃO DE
PSICÓLOGO

PLANO DE ENSINO

 •Realizar o autocuidado enquanto profissional de Psicologia, desenvolvendo equilíbrio entre vida pessoal e trabalho;
 •Comunicar-se e aprender a lidar com as suas próprias emoções e sentimentos, desenvolvendo relações interpessoais e

intergrupais adequadas ao papel profissional;
 •Desenvolver a capacidade de escuta, continência e atitude solidária;
 •Desenvolver a capacidade de lidar com as diferenças, sem discriminação e atento às possibilidades de inclusão nas

diversas instituições em que o psicólogo pode está inserido;
 •Aprender a aprender continuamente, buscando oportunidades no mercado e reciclagem

Atitudes

 •Planejar sua própria carreira, levando em conta a qualidade, as relações interpessoais, financeiras e institucionais.;
 •Gerir seus próprios estudos continuamente para manter-se atualizado;
 •Participar de processo seletivo – elaboração de currículo, entrevistas e outras técnicas para desenvolver compreensão

das etapas;
 •Desenvolver comportamento empreendedor;

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

 •Compreender o funcionamento do Mundo do Trabalho em Psicologia;
 •    Conhecer as diretrizes para atuação profissional junto ao CFP, como conseguir Título de Especialista e panorama da
organização da categoria
 •Conhecer os processos e sentido dos registros no Conselho Regional de Psicologia – CRP e o  panorama da organização

da categoria;
 •Refletir sobre a importância do autocuidado no cotidiano profissional da Psicologia;

Conhecimentos

Vigência do Plano
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Estudo de temas emergentes no campo da psicologia.
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PSICOLOGIA - HABILITAÇÃO BACHARELADO E FORMAÇÃO DE
PSICÓLOGO

PLANO DE ENSINO

Conteúdo Programatico
MÓDULO I – Mundo de Trabalho em Psicologia:
- Apresentação das possibilidades de atuação do psicólogo;
- Prospecção de empregabilidade - Mercado de trabalho e Psicologia;
- Empreendedorismo;
- Conselho Federal e Regional de Psicologia e diretrizes para atuação profissional;
- Título de Especialista junto ao CRP;
- Planejamento da sua própria carreira;
- O processo seletivo – entrevista, dinâmica de grupo e currículo;
- Preparação para pós-graduação: Especialização, Mestrado e Doutorado;
- Saúde do Profissional de Psicologia – autocuidado, vida pessoal + vida profissional.

MÓDULO II – Gerindo seu próprio negócio:
- Plano de negócio – como abrir empresa própria: consultoria, clínica de atendimento, conveniada com órgãos públicos,
ex. DETRAN.
- Sociedade empresarial, Impostos, Convênios.

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
As aulas teóricas poderão ser expositivas e com atividades em grupo. Uso de plataforma digital. Leitura de textos
compartilhada e discussões. Palestrantes especialistas serão convidados.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
Plano de Carreira/ Memorial Descritivo – 01/12/2020
1ª Avaliação – 10/11/2020
2ª Chamada – 14/11/2020
2ª Avaliação Escrita – 01/12/2020
2ª chamada – 05/12/2020
Prova Final: 18/12/2020

Recursos
Zoom, fórum de discussão, AVA.
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Referências Complementares
BAHIA, Melissa Santos. Responsabilidade social e diversidade nas organizações: contratando pessoas com deficiênciaRIO
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CHIAVENATO, Idalberto. Carreira você é aquilo que faz: como planejar e conduzir seu futuro profissional. 1 ed. São Paulo:
Saraiva, 2006.
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