
PROFESSOR DE PSICOLOGIA: 

QUEM PODERÁ SER, O QUE PODERÁ FAZER E O QUE DEVERÁ SABER 

 

Você já pensou em complementar a sua formação de psicólogo e se tornar, quem sabe, além de Psicólogo, 

Professor de Psicologia?  

Esta é uma possibilidade que a FACULDADE DE PSICOLOGIA – FAPSI, da PUC MINAS, está agora oferecendo: 
a formação complementar de PROFESSOR DE PSICOLOGIA (Licenciatura em Psicologia), que tem como 
objetivo ampliar os conhecimentos construídos na graduação, articulando-os com conhecimentos didáticos 
e metodológicos da educação.  
 
QUEM PODE SER: o estudante de psicologia ou o já psicólogo 
 
O QUEPODERÁ FAZER: 
a) atuar na construção de políticas públicas de educação;atuar como professor na educação básica, no nível 
médio, no curso Normal, em cursos profissionalizantes e em cursos técnicos, na educação continuada, 
assim como em contextos de educação informal como abrigos, centros socioeducativos, instituições 
comunitárias e outros; 
 
O QUE DEVERÁ SABER: 

b) identificar espaços nos quais o professor de Psicologia possa contribuir com as transformações político-
sociais do país;  
 
c) analisar o campo de atuação do professor de Psicologia, adequando sua prática pedagógica aos desafios 
da sociedade contemporânea, principalmente àqueles relacionadosàs exigências de uma educação 
inclusiva; 
 
d) compreender o papel do professor de Psicologia nas instituições de ensino que, baseado nos valores da 
solidariedade e da cidadania, seja capaz de refletir, expressar e construir, de modo crítico e criativo, novos 
contextos de pensamentos e ação. 
 

PARA FAZER A LICENCIATURA  

Essa formação pode ser requerida pelos graduandos a partir de seu 3º período e também por aqueles que 

já se formaram. Ela é oferecida na modalidade EAD (Ensino à Distância) pela PUC Virtual. 

 

COMO PROCEDER COM A MATRÍCULA 

Alunos da PUC:  

SGA – matrícula – 4ª etapa da matrícula – inclusão – unidade: BH – curso: EAD – PUC Minas Virtual – 
Turno: virtual – Disciplina: (escolher dentre as oferecidas) 
 

Psicólogos (formados na PUC ou não): 

Deverão solicitar ao CRA a complementação de estudose entregar cópia do diploma e histórico escolar 

autenticadas em cartório, da carteira de identidade e CPF; 

O prazo de solicitação para ingresso no 2/2014 poderá ser até o 25/07/2014, e caso apareça alguma 

solicitação após este prazo vamos avaliando 

 

SOBRE A LICENCIATURA 
As Diretrizes Curriculares Nacionais, que estabelecem as normas para o Projeto Pedagógico Complementar 

de Formação de Professores de Psicologia, define para essa Licenciatura uma carga horária de 800 horas, 

sendo 500h de disciplinas teóricas e 300h de estágio, todas obrigatórias. Implantada no segundo semestre 

de 2013, a Licenciatura vem oferecendo as disciplinas paulatinamente – uma por semestre – o que significa 

que a grade estará integralmente implantada em 2016. 



As disciplinas em oferta, para o próximo semestre (2014-2), são:  

- LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

- TECNOLOGIAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS.  

- PSICOLOGIA, CULTURA E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO. 

PERFIL DO EGRESSSO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PROPOSTAS PARA O PROFESSOR DE PSICOLOGIA) 
 
A graduação oferecida pela Faculdade de Psicologia da PUC Minas trabalha na formação de competências e 
habilidades que são construídas ao longo do curso, desde seu núcleo comum até as ênfases. Essa proposta, 
consonante com as Diretrizes para os cursos de Psicologia, constrói um perfil de egresso vinculado à 
formação de um professor de Psicologia que se delineia na sua capacidade de reconhecer que os sujeitos e 
as identidades são construídos sóciohistoricamente; que a educação é uma ação política emancipatória, de 
formação de sujeitos autônomos, críticos e éticos, que envolve diferentes setores e protagonistas da 
sociedade; que a realidade educacional do país deve ser fortalecida por políticas públicas com as quais 
pode e deve contribuir, para um efetivo trabalho de inclusão; e que seu saber específico de psicólogo, 
associado à licenciatura, o compromete na formação de profissionais capazes, por sua vez, de uma ação de 
cuidado e gestão. 
 

MAIORES INFORMAÇÕES: 3319-4468 


