
Formação de professores de Psicologia – Licenciatura   

FACULDADE DE PSICOLOGIA DA PUC Minas  

  

A Formação de Professores de Psicologia (Licenciatura), definida pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, tem uma carga horária de 800 horas, sendo 500h de disciplinas teóricas e 300h de 

estágio, todas obrigatórias. São assim, ao todo, oito(8) disciplinas e três (3) estágios que estão sendo 

implantados paulatinamente – uma por semestre.   

Iniciada no segundo semestre de 2013, a Licenciatura estará integralmente implantada em 2016 e, 

uma vez toda implantada, ficará a critério do aluno esse tempo de integralização, respeitando-se a 

exigência de pré-requisito dos estágios (só os há para os estágios). Os Estágios serão implantados 

em 2016, um em cada semestre.   

Com relação à Formação vale ressaltar ainda que, sendo ela uma formação complementar de 

professor, ela habilitará o psicólogo a atuar em diferentes espaços como: na construção de políticas 

públicas de educação; na educação básica, no nível médio (caso retornem com a disciplina de 

psicologia), 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. (DIRETRIZES, 2011, Art.13, § 1º, a). 

As disciplinas virtuais que estarão em oferta, no próximo semestre (2015-2), são:   

2º / 2013 – LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) (68h)  

1º / 2014 – TECNOLOGIAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS (68h)    

2º / 2014 – PSICOLOGIA , CULTURA E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO  (68h)    

1º / 2015 – FUNDAMENTOS  DA EDUCAÇÃO  (68h) (pré-requisito para Estágio I: vivência na escola, 

que será ofertado no 1º semestre de 2016)   

2º / 2015 – PSICOLOGIA E TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE EDUCAÇÃO (68h)  

2º / 2015 – PLANEJAMENTO, DESEN VOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DIDÁTICO  

EDUCAÇÃO  (68h)  (pré-requisito para Estágio I: vivência na escola, que será ofertado 

no 1º  semestre de 2016)   



Ficarão para 2016  

1º / 2016 – ESTÁGIO I: A VIVÊNCIA NA ESCOLA (34h)  

1º / 2016 – PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E INCLUSÃO (68h)  

2º / 2016 – ESTÁGIO II: A DOCÊNCIA EM CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL (51h) 

2º / 2016 – IDENTIDADE DO PROFISSIONAL PROFESSOR (34h)  

 

SOBRE AS INSCRIÇÕES:  

Para alunos da PUC: pelo SGA  

Para egressos da PUC e de outras Instituições:  

Local: CRA ou Secretaria Acadêmica da Unidade (Betim, São Gabriel, Arcos e Poços de Caldas);   

CRA: receber no requerimento padrão;   

Período: 25/05 a 19/06/2015;   

Taxa: não há  

Documentação:  

1- Cópia autenticada em cartório do diploma e histórico escolar;   

2- CPF   

3- CARTEIRA DE IDENTIDADE (C.I.)  

4- Requerimento padrão fornecido no local da inscrição   

 

MATRÍCULA:   

A primeira matrícula deverá ser presencial na secretaria do curso, após deferimento da 
coordenação.  

Nos casos em que o(a) candidato(a) não puder comparecer ao local acima para fazer a inscrição, 
ele(a) deverá encaminhar os documentos digitalizados para o e-mail crainforma@pucminas.br, da 
seguinte forma:  

ASSUNTO: Inscrição Licenciatura em Psicologia (imprescindível)  

Anexos digitalizados(documentos): Diploma(autenticado), Histórico, CPF, C.I.   

Informar no e-mail os seguintes contatos: telefones e e-mail.  

 

Obs.: no caso de envio por e-mail o requerimento padrão será preenchido pelo próprio CRA, de 
posse dos documentos enviados.  

 

Valores: o valor dessa Formação varia de acordo com a carga horária escolhida pelo aluno e o 

valor das disciplinas.   



OUTRAS INFORMAÇÕES:  

  

1. PROUNI – Alunos que são do PROUNI têm essa complementação também contemplada; 
porém, uma vez graduados não poderão mais usufruir da bolsa. Assim, aqueles que têm 
interesse na Formação de Professor de Psicologia, usufruindo também do PROUNI, deverão 
cumprir as 800 horas necessárias para sua integralização ainda durante a graduação.  

  

2. PÓS-GRADUANDOS – Alunos da pós-graduação da PUC Minas interessados em fazer a 
Formação de Professor de Psicologia deverão fazer sua solicitação junto ao CRA (vide acima 
matrícula de egressos da PUC e de outras instituições), como complementação de estudos. 
Pós-graduandos de outras instituições deverão também dirigir solicitação ao CRA, porém 
como portadores de diploma.  

  

3. DISPENSA DE DISCIPLINA E EQUIVALÊNCIA – Alunos da graduação que fizeram ou estão 
fazendo LIBRAS, como ACG (Atividade Complementar de Graduação), não poderão utilizála 
para dispensar a LIBRAS da Formação de Professor, a não ser que façam uma outra disciplina 
ou atividade que substitua a LIBRAS feita como ACG. Fica aqui a DICA: aqueles que 
pretendem fazer a Formação de Professor não devem escolher LIBRAS para integralizar a 
graduação, ou seja, como ACG.   

Alunos já graduados que fizeram LIBRAS em sua graduação deverão cursar outra disciplina, 
oferecida virtualmente por uma das licenciaturas, para que seja feita a equivalência e se 
completem as 800 horas exigidas para a integralização da Formação de Professor de 

Psicologia.  

  

VALORES  

A matrícula está no valor de R$ 1.475,00 (para o próximo semestre/2015-2), montante que será 
descontado do valor total do número de disciplinas que serão cursadas. Por exemplo: você decide 
fazer 3 disciplinas cujo total será (hipoteticamente, pois o valor delas varia) de R$ 2.000,00; você 
terá de pagar apenas R$ 525,00 que serão divididos em 4 meses (o semestre).  

  

Em caso de dúvidas envie um e-mail para: licenciaturapsicologia@pucminas.br  Ou 

ligue: 3319-4468  

  

ASSESSORIA PEDAGÓGICA: Profa. M.Cristina M.Andrade/Profa.Tininha  


