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RESUMO: O ensino superior atualmente é considerado a porta de entrada para uma vida promissora dentro da 

carreira escolhida a ser trilhada e diante de toda a construção entorno da graduação, nos deparamos com 

personagens que se dividem entre trabalho, vida social e os estudos. Levando em conta o cenário atual, o presente 

trabalho se propõe fazer uma análise do perfil do curso de psicóloga da UNIFIMES a fim de identificar aspectos 

importantes que contribuam com a formação dos psicólogos, utilizando como base para a produção deste recorte 

o Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia (PPC). 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil do curso de psicologia ofertado 

pela UNIFIMES, expresso no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), tendo como análise os 

seguintes tópicos: Do curso e a Matriz Curricular. Vale ressaltar que as análises serão realizadas 

apenas na modalidade Bacharelado, uma vez que o curso também oferta a licenciatura. 

Este texto é um recorte do projeto de iniciação cientifica “As Representações Sociais 

dos Estudantes do Curso de Psicologia da UNIFIMES Frente a Formação Acadêmica e a Prática 

Profissional do Psicólogo”, cadastrado no DIC PIBIC/2018 do Centro Universitário de 

Mineiros - UNIFIMES e já submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. 

O método utilizado para produção do material é baseado na análise do PPC do curso de 

psicologia da UNIFIMES, para, a partir disso obter o perfil prévio que o NDE (Núcleo Docente 

Estruturante) juntamente com o CRP, traçou para a formação profissional do psicólogo na IES. 

Inicialmente a proposta é trabalhar com o PPC e, dessa forma, compreender o perfil do curso, 

para posteriormente, como conclusão do projeto de Iniciação Científica, produzir um artigo que 

possibilite compreender as Representações Sociais dos estudantes diante o perfil estabelecido 

pelo curso. 
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De acordo com Sá (1998, p. 24) “na construção do objeto de pesquisa precisamos levar 

em conta simultaneamente o sujeito e o objeto da representação que queremos estudar”. Diante 

disso é preciso compreender tais pontos antes de prosseguir: Os alunos e o curso. 

Os alunos do curso de Psicologia da UNIFIMES em maioria são trabalhadores, classe 

média baixa, moradores da cidade de Mineiros - GO, quem não mora na cidade onde o curso é 

ofertado, possuem transporte de ônibus particular para transporta-los, em raros casos recebem 

ajuda da prefeitura na locomoção, tendo que lidar no final das contas com um alto custo 

financeiro para estudar, visto que a maioria dos alunos não possuem bolsas de estudo. 

O curso de psicologia é ofertado no turno noturno, para atender as demandas de 

trabalhadores, de acordo com o PPC são oferecidas duas modalidades de ensino: bacharelado e 

licenciatura, sendo que anualmente o vestibular possibilita a entrada de 60 novos alunos, sendo 

30 em cada semestre. 

O referido curso nasce em Mineiros, exclusivamente para atender ao crescimento 

socioeconômico da região sudoeste de Goiás. Outro fator que contribuiu para sua vinda, foi o 

fato de ser um dos cursos mais solicitados por alunos do ensino médio de 11 cidades do entorno 

de Mineiros, assumindo assim o terceiro lugar entre os mais requisitados, nas pesquisas 

realizadas pelo INDEP (Instituto de Dados Estatísticos e de Pesquisas Socioeconômicas) no 

primeiro semestre de 2009. 

Assim o curso visa formar o profissional competente e comprometido com sua 

responsabilidade social, apto a assumir seu papel diante as demandas sociais observadas durante 

as pesquisas realizadas para implantar o curso na IES. Assim como, ser um profissional com 

alta capacidade na tomada de decisão, com uma boa comunicação, além de possuir aspectos de 

um líder, aspectos de gerenciamento, administração e educação permanente. 

Atualmente, atendendo às exigências do CRP e amparado pelo CNE, o curso de 

psicologia da UNIFIMES se propõe a formar tanto psicólogos bacharéis quanto licenciados, 

porém, cabe ao aluno escolher a dupla formação, sendo a licenciatura apenas uma 

complementação do bacharelado não podendo ser cursada isoladamente. 

A implementação da licenciatura surge a partir da necessidade que os cursos técnicos 

criaram, ao inserirem em suas matrizes matérias que competem ao psicólogo licenciado 

ministrar. Além de acreditar que diante do atual cenário social e político do Brasil, necessita-se 

dentro das salas de aulas de professores licenciados em psicologia que guiem seus alunos com 

práticas pedagógicas voltadas para uma reflexão mais minuciosa e crítica da atualidade. 



 

 

No que se refere a matriz curricular o curso de psicologia da UNIFIMES contempla 10 

semestres letivos divididos entre teorias e práticas, vale a pena ressaltar que o curso é 

estruturado em 3 eixos: Formação Básica, Núcleo Profissional Comum e Competências. 

No decorrer de sua formação o aluno ingresso conta com atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, divididas em: Aulas com o professor, seminários, palestras, oficinas, semana 

universitária, semana de iniciação cientifica e outras atividades que promovam o conhecimento 

realizado pelo mesmo, como base avaliativa conforme descrito no plano do curso (PPC, p. 66). 

Durante sua formação o aluno ainda terá oportunidades de atuar em programas de 

extensão do curso, como Clínica Escola e NAPSI. Além de poder atuar junto a professores com 

projetos de pesquisas ou extensão contemplados com bolsas de estudos.  

 

METODOLOGIA 

 

Atualmente os estudos sobre representações sociais têm se intensificado, na tentativa de 

compreender o ponto de vista do sujeito de pesquisa e o presente recorte se trata de uma revisão 

bibliográfica, para analisar o perfil do referido curso e assim servir de base ao projeto final que 

visa compreender o sujeito aluno. Para tal foi-se analisado o PPC do curso, juntamente com 

artigos e livros que contemplassem a importância do ensino superior, representações sociais e 

que mencionassem a construção do sujeito e objeto de pesquisa. 

Tal texto se trata de um recorte qualitativo, pois está intencionado a entender as 

particularidades do curso em questão e assim compreender os impactos que a estruturação do 

curso causam na formação do aluno. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do entendimento sobre representações sociais, de acordo com Judelet apud 

Spink (1993, p. 300), “são modalidades de conhecimento prático orientadas para a comunicação 

e para a compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos”, e das análises 

realizadas  nas linhas acimas, podemos compreender que o perfil do curso em contato direto 

com a subjetividade do aluno, influência no sentido que o curso desenvolve para o mesmo, além 

de poder influenciar também na escolha do eixo da competência, ou seja, qual abordagem será 

seguida pelo acadêmico após formado. 



 

 

Podemos fortalecer tal ideia, amparados no estágio da matriz curricular do curso que 

oferece ao aluno o contato com algumas áreas de atuação da psicologia. E logo não menos 

importante o estágio está inserido no perfil do curso de psicologia como descrito no PPC. 
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